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Polska Leśna Izba Gospodarcza
Komunikat nr 8/2016
z dnia 7.10.2016 r.

Szanowni Członkowie Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej!

1. Katalog pracochłonności prac leśnych
Lasy Państwowe prowadzą prace nad „Katalogami pracochłonności prac leśnych”.
Szczególną uwagę poświęcą pracom z hodowli.
Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy LP w Bedoniu, który pracuje nad uaktualnieniem
katalogów, będzie przeprowadzał badania pracochłonności (chronometraże) w wybranych
firmach leśnych. Badanie polega z grubsza na obserwacji przez specjalistów z Bedonia
wykonywanych prac i zapisywaniu czasów, jakie zabierają poszczególne prace.
Ponieważ jednym z podstawowych postulatów PLIG jest rozliczanie prac leśnych w oparciu o
rzetelne katalogi pracochłonności, chcemy włączyć się w pracę nad nowelizacją tych
katalogów. To bardzo ważne, by ew. nowe współczynniki pracochłonności były obliczone w
sposób nie budzący naszych wątpliwości.
Dlatego prosimy Przedsiębiorców Leśnych, Członków PLIG, o zgłaszanie możliwości
przeprowadzenia badań do katalogów w Waszych firmach.
Podajcie nam swoje namiary, przekażemy je do Bedonia, a specjaliści skontaktują się z Wami
i umówią na przyjazd. Będą chcieli przyjechać w momencie, gdy będziecie wykonywali
określone, objęte badania prace.
Prosimy zgłaszać:
Imię
Nazwisko
Firma
Telefon
Nadleśnictwo na terenie którego pracuje firma

Zgłoszenia: tel. kom. +48 663 333 877, rafal.jajor@izbalesna.pl
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2. Posiedzenie Rady PLIG
Informuję, że w dniu 1.10.2016 odbyło się robocze posiedzenie Rady PLIG, na którym
ustalono plan działania Izby na najbliższe miesiące. O wszystkich tych działaniach, jak
zawsze będziemy informować na naszej stronie internetowej: izbalesna.pl oraz naszym
FACEBOOKU

3. Szkolenie z zamówień publicznych
Informuję, że nie ma już miejsc na szkolenie z zamówień publicznych w dniu 15.10.2016 w
Tarnowie Podgórnym. Zwiększyliśmy liczbę miejsc z 30 do 45, ale lista jest już pełna.
Jeśli będą kolejni chętni, zorganizujemy kolejne szkolenie, także dofinansowane dla
Członków PLIG. Prosimy więc o zgłaszanie się, jeśli zbierze się grupa, zorganizujemy
szkolenie.
Więcej informacji tu:
http://izbalesna.pl/informacje/85-szkolenie-z-zamowien

Wszystkie informacje o działaniach PLIG znajdziecie też na naszej stronie internetowej:

izbalesna.pl oraz naszym FACEBOOKU
Pozdrawiamy!
Rafał Jajor
dyrektor Biura Izby
tel. kom. +48 663 333 877
rafal.jajor@izbalesna.pl
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