
Z Porozumień Sękocińskich (skrót): 

Dział I - „Sprawy organizacji i zarządzania”: Ta część porozumienia (22 

punkty szczegółowe) dotyczy m.in. obowiązku cyklicznego opracowywania, co 

pięć lat, raportów o stanie lasów i prognoz pozyskania surowca drzewnego na 

podstawie stanu lasu, co ma służyć planowaniu i informacji; pierwszy raport 

miał być opracowany do 30 czerwca 1981 r. Ponadto m.in. uzgodniono: 

- opracowanie koncepcji wprowadzenia reformy gospodarczej w leśnictwie z 

uwzględnieniem modelu organizacyjnego, systemu zarządzania oraz 

ekonomiczno-finansowego; 

- uporządkowanie gospodarki łowieckiej pod kątem jej mniejszej uciążliwości 

dla leśnictwa i rolnictwa oraz udostępniania obiektów i kwater myśliwskich 

poza sezonem na cele wypoczynkowe; 

- wprowadzenie od 1 stycznia 1982 r. rocznych planów pozyskania drewna w 

użytkowaniu rębnym w wysokości etatu, z zachowaniem układu 

sortymentowego, wynikającego z szacunków brakarskich; 

- uporządkowanie współpracy między leśnictwem a tartakami; 

- wystąpienie o zwrot budynków i innych obiektów przekazanych bądź 

udostępnionych innym instytucjom i osobom prywatnym, jeśli są one niezbędne 

na potrzeby LP; 

- podjęcie starań o zwiększenie nakładów na inwestycje LP; 

- przywrócenie małych składnic spedycyjnych drewna; 

- wykorzystanie wszystkich urządzeń odciążających pracowników terenowych 

od wielu prac biurowych. 

 

Dział II - Hodowla i ochrona lasu oraz ochrona środowiska przyrodniczego. 

Uzgodniono: 

- podjęcie kompleksowych działań na rzecz ochrony lasu przez odpowiednie 

zabezpieczenie drewna w zakładach przemysłowych, a także przyjmowanie 



przez nie nieograniczonej ilości drewna zasiedlonego przez szkodniki wtórne i z 

klęsk żywiołowych; 

- skuteczną ochronę terenów leśnych przed niszczącym oddziaływaniem 

przemysłu oraz wszelkie dostępne formy ochrony substancji leśnej; 

- przywrócenie właściwej rangi hodowli i ochronie lasu, traktując te dziedziny 

działalności leśnej jako priorytetowe; szczególnie istotne są działania dotyczące 

całej substancji leśnej a zwłaszcza obszarów prawnie chronionych. 

 

Dział III - Sprawy BHP 

Uzgodniono: 

- zweryfikowanie, do 30 kwietnia 1980 r., wykazu stanowisk uprawnionych do 

otrzymywania dodatku za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla 

zdrowia, ustalenie wysokości dodatków oraz limitu godzin pracy w tych 

warunkach; 

- wystąpienie do właściwego organu administracji państwowej o formalne 

uznanie za choroby zawodowe w leśnictwie chorób wibracyjnych, uszkodzenia 

słuchu, reumatyzmu, schorzeń kręgosłupa, przepukliny, żylaków nóg, chorób 

układu pokarmowego, pokleszczowego zapalenia opon mózgowych; 

- zweryfikowanie tabel i norm używalności odzieży ochronnej i roboczej oraz 

sprzętu ochrony osobistej; 

- opracowanie raportu o stanie warunków BHP w leśnictwie oraz kierunków ich 

poprawy. 

 

Dział IV - Sprawy socjalno-bytowe i płacowe 

Uzgodniono: 

- zapewnienie w najbliższym planie 5-letnim niezbędnych limitów i środków 

finansowych na budownictwo mieszkaniowe oraz środków na rozpoczęte już 

inwestycje socjalne, a także modernizację istniejących obiektów kolonijnych i 

wczasowych; 



- rozszerzenie wykazu stanowisk zaliczanych do I kategorii zatrudnienia (np. 

stanowiska wozaków, pomocników traktorzystów, ładowaczy, służb dozoru 

technicznego); świadczenia i płace dla pracowników gospodarstw rybackich 

miały być uregulowane do 30 czerwca 1981 r. na podstawie zasad 

obowiązujących w rolnictwie. 

Uzgodniono również powołanie zespołu mającego opracować do 30 czerwca 

1981 r. projekt „Karty Leśnika”, zawierającej (na wzór innych zawodów) 

przywileje i obowiązki pracowników leśnictwa. 

 

Dział V - Ustalenia końcowe 

Ich treścią były warunki współpracy między MLiPD a NSZZ „Solidarność” oraz 

wspólne działania na rzecz stałej poprawy poziomu gospodarki leśnej i 

warunków socjalno-bytowych pracowników leśnictwa. Przy czym KKKPL 

NSZZ „Solidarność” zobowiązała się do  tworzenia wśród załóg leśnych 

właściwego klimatu zdyscyplinowania i wydajnej pracy. 

 Bardzo ważne miało być powołanie komisji mieszanej oceniającej przebieg 

realizacji poszczególnych punktów porozumienia oraz czuwającej nad właściwą 

ich interpretacją. 

 Porozumienie kończą oświadczenia stron stwierdzające uznanie 

pełnomocnictw do prowadzenia rozmów oraz zawierające punkty, w których 

porozumienia nie osiągnięto a wyjaśniające stanowiska stron. 

 


