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KOMUNIKAT 

 
W dniach 07 do 09 września 2015 roku w Cisnej, odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji 

Pracowników Leśnictwa NSSZ „Solidarność”. 
 
 
 

Na posiedzeniu podjęto pięć Stanowisk (w załączeniu): 
1. Stanowisko nr 12 w sprawie opracowania Ramowego Regulaminu Przyznawania Nagród 

dla wszystkich pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
2. Stanowisko nr 13 w sprawie aktualnej sytuacji w lasach Puszczy Białowieskiej. 
3. Stanowisko nr 14 w sprawie projektów Planów Urządzenia Lasów dla Nadleśnictwa 

Stuposiany i Nadleśnictwa Lutowiska oraz problemów w trakcie opiniowania wyżej 
wymienionych dokumentów przez RDOŚ. 

4. Stanowisko nr 15 w sprawie oceny wstępnego katalogu opisów stanowisk pracy w 
nadleśnictwie. 

5. Stanowisko nr 16 w sprawie potrzeby zmian Zarządzenia nr 84 DGLP z 19 grudnia 2013 r. 
w sprawie kontroli instytucjonalnej w PGL LP.  

 
Ponadto ustalono wystąpienia do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i odpowiedzi 
na pisma do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w niżej wymienionych sprawach (w 
załączeniu):  
1. Prośba o udostępnienie wyników prac Zespołu Zadaniowego do spraw ustalenia 

standardu kancelarii leśniczego. 
2. Prośba o udostępnienie wyników przeprowadzonej w I kw. 2015 roku wśród pracowników 

ankiety – poziom zadowolenia zawodowego pracownika w PGL LP.  
3. Prośba o informację w sprawie postępu prac nad wdrożeniem Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla 
osób uprawnionych do ich noszenia. 

4. Odpowiedź na pismo z dnia 17 sierpnia 2015 r. znak OR.241.6.2015, będące odpowiedzią 
na nasz ponowny wniosek (z kolejnym projektem stosownego Zarządzenia) wprowadzenia 
Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych prawa do noszenia uniformu 
przez byłych pracowników Służby Leśnej, będących na emeryturze/rencie. 



 

 
 

 
 
 

 

5. Prośba o informację w sprawie postępu prac nad zmianą dotychczasowych przepisów 
wewnętrznych w zakresie użytkowania lasu. 

Wobec faktu, że w dniu 10.09.2015 r. otrzymaliśmy z DGLP odpowiedź na nasze wnioski 
dotyczące zmian i wyjaśnień wymaganych w PUZP, pismo w tej sprawie zostanie opracowane 
po zebraniu uwag z KZ, MOZ, RSPL, MSPL. 

  
z poważaniem: 

 


