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Jaszowiec 12-13 listopada 2015r, 

Protokół z VII WZD MSPL NSZZ „Solidarność” przy RDLP Katowicach  

Walne Zebranie Delegatów sprawozdawcze rozpoczęto otwarciem 

posiedzenia oraz przywitaniem delegatów przez Przewodniczącego MSPL NSZZ 

„Solidarność” przy RDLP Katowice. W dalszej kolejności wprowadzono 

uroczyście sztandar i przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej w osobach: 

- Zbigniew Warmuz (mandat nr 3),  

- Mirosław Kubas (mandat nr 7),    

-Marcin Wicherek (mandat nr 55).  

Komisja skrutacyjna na podstawie sporządzonej listy i odebranych 

mandatów stwierdziła prawomocność obrad WZD, (na 68 delegatów wydano 57 

mandatów). Na Przewodniczącego obrad WZD wybrano jednogłośnie kol. 

Janusza Ziółkowskiego (mandat nr 18) – Przewodniczącego MSPL NSZZ 

„Solidarność” przy RDLP Katowicach. Przewodniczący Janusz Ziółkowski 

(mandat nr 18) podziękował za zaufanie i wybór jego osoby, po czym odczytał 

porządek obrad.  

Ważnym głosem podczas obrad okazała się wypowiedź Kol. Janusza 

Wojciechowskiego (mandant nr 12), który zwrócił uwagę, że w porządku obrad 

brak jest punktu dyskusji nad sprawozdaniami i regulaminu obrad. W związku z 

powyższym kol. Janusz Ziółkowski po korekcie odczytał nowy porządek obrad.  

WZD przegłosowało nowy porządek obrad 53 głosami (4 głosy wstrzymały się). 

W dalszej kolejności w wyniku głosowania wybrano jednogłośnie Sekretarza kol. 

Bartłomieja Kastelik (mandat nr 14) oraz Komisję Wniosków i Uchwał w 

składzie:    

- Wiesław Moliński (mandat nr 42) 

- Wiesław Kucharski (mandat nr 50) 

- Krzysztof Wiśniewski (mandat nr 51) 

Następnie kol. Waldemar Soberka (mandat nr 5) poprosił o głos i dał 

propozycję uchwały dla WZD, aby podczas głosowania wniosków i uchwał w 

następnym dniu tj. piątek 13.11.2015 po uzasadnieniu przez zgłaszającego dany 

postulat był tylko jeden głos za i jeden przeciw przed głosowaniem danego 

stanowiska. Według zgłaszającego jest to potrzebne w związku z ograniczonymi 

ramami czasowymi. Za przyjęciem uchwały  głosowało za 52 osoby, przeciw 2 

osoby, wstrzymały się 3 osoby - uchwała „przeszła” i jest prawomocna.  

Następnie Przewodniczący Janusz Ziółkowski (mandat nr 18) odczytał 

sprawozdanie za okres od 24.04.2014 do 11.11.2015 (sprawozdanie 

Przewodniczącego jest dostępne w wersji analogowej).  Po odczytaniu  

Przewodniczący Janusz Ziółkowski podziękował wszystkim zebranym a 

szczególnie Radzie MSPL za owocne działanie w latach 2014-2015 i poprosił o 

odczytanie sprawozdania przez Komisję Rewizyjną.  

Komisja Rewizyjna działała za miniony okres w składzie: 

- Leszek Burger (mandat nr 65) - Przewodniczący  
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- Mariusz Czechlowski (mandat  nr 43)  - członek  

- Jerzy Wilk (mandat  nr 4)  - nie obecny na WZD 

- Lech Dąbrowski (mandat  nr 33) - członek     

 - Bolesław Śmiałek  (mandat  nr 16) -  członek- nie obecny na WZD 

           Komisja rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń do działalności statutowej – 

pracy Prezydium i Rady MSPL NSZZ „Solidarność” przy RDLP Katowicach. 

Sprawozdanie odczytał kol. Leszek Burger (mandat nr 65) – Przewodniczący 

(sprawozdanie KR dostępne jest w wersji analogowej). 

 W dalszej kolejności porządku obrad przystąpiono do dyskusji nad 

sprawozdaniami. Pierwszy głos zabrał kol. Janusz Wojciechowski (mandant nr 

12) zadając pytanie, o ilość spotkań komisji rewizyjnej za okres sprawozdawczy 

oraz kiedy było ostanie spotkanie KR?. Na zadane pytanie odpowiedział kol. 

Leszek Burger (mandat nr 65), że komisja nie prowadziła osobnych posiedzeń, 

lecz uczestniczyła zawsze w posiedzeniach Rady MSPL. Dalej kol. Janusz 

Wojciechowski zasygnalizował problem dodatkowych wpłat/przelewów na 

sztandar przez MOZ/ZOZ  w kwocie 124 zł, według ostatniej informacji wpłaciło 

dwanaście komisji zakładowych, brakuje pięciu wpłat. Odnosząc się do problemu 

wpłat na konto bankowe MOZ Brynek Kol. Janusz Ziółkowski (mandat nr 18) 

poinformował, iż jako Przewodniczący MSPL nie ma osobowości prawnej i nie 

może Komisjom Zakładowym nakazać wpłat, ale też zaapelował i poprosił o 

uiszczenie tej kwoty w celu realizacji uchwały z roku 2014,  jednocześnie prosząc 

kol. Janusza Wojciechowskiego o podanie listy KZ które nie zrobiły dopłaty za 

sztandar w wysokości 124 zł. W odpowiedzi kol. Janusz Wojciechowski 

stwierdził, iż na tę chwilę które komisje zakładowe nie wpłaciły?, nie ma wiedzy, 

jednocześnie zapewniając o sprawdzeniu tej kwestii. Po zakończeniu dyskusji 

przystąpiono do głosowania nad sprawozdaniami. Sprawozdania zostały przyjęte 

za – 56, przy jednym głosie wstrzymującym, udzielono absolutorium. 

W dalszej części obrad kol. Przewodniczący WZD Janusz Ziółkowski 

poprosił kol. Krzysztofa Wiśniewskiego (mandant nr 51)  o przedstawienie 

zaawansowania prac zespołu przy GDLP w sprawie pomiaru drewna sprzętem 

elektronicznym i nowych norm na surowiec drzewny? Kol. Krzysztofa 

Wiśniewski członek zespołu omówił postęp prac w tym zagadnieniu. 

Przypomniał również, iż jest dostępna metoda obrębowa szacunków brakarskich, 

w związku z czym w pierwszej kolejności należy zachęcić Nadleśniczych do jej 

stosowania. W przypadku braku, z ich strony, dobrej woli sprawę należy 

skierować do Dyrektora Regionalnego. Kol. Krzysztof Wiśniewski zapewnił, że 

dowie się jak daleko zaawansowe są prace przy elektronicznym pomiarze drewna 

stosowego. Do dyskusji włączył się kol. dr Janusz Czubkowski (mandat nr 41) 

przytaczając prasę leśną z której to odczytał cytat „szacunki brakarskie to metoda 
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do końca zbędna” dopowiadając, że  NSZZ „Solidarność” musi wywierać 

większy wpływ na Dyrektorach RDLP w sprawie szacunków brakarskich tzn. 

zastosowania prostej, mało pracochłonnej metody obrębowej.  Kol. Czubkowski 

posłużył się też „Przeglądem Leśniczego”, w którym to podano w 

przeprowadzonym  wywiadzie z Z-cą Dyrektora GDLP, iż w Polsce leśniczym 70 

% czasu pracy zajmują prace przy pozyskaniu drewna. Kol. Krzysztof 

Wiśniewski  zadał pytanie, aby zastanowić się czy sprawa metody obrębowej nie 

jest do załatwienia na poziomie naszej dyrekcji?, oraz dopowiedział, iż  Naczelnik 

ds. Użytkowania Lasu z GDLP zachęcił do skorzystania z metody obrębowej.  

Włączając się do całej polemiki kol. Popielski Zbigniew (mandat nr 37) 

zakomunikował do delegatów WZD o nadal istniejącym problemie służb 

brakarskich.  Natomiast kol. Krzysztof Wind (mandat nr 11) poinformował, iż w 

zagadnieniu dot. szerokorozumianego pracochłonnego użytkowania lasu działa 

tylko związek leśników.  Z czym się nie zgadzam jako piszący niniejszy protokół, 

bo to związek solidarność walczy mocno o te sprawy.  

W dalszej części dyskusji kolega Janusz Ziółkowski - Przewodniczący 

Zebrania poinformował o sytuacji delegata na WZD, który jest emerytem i  

dlatego koszty delegacji emeryta delegata będą pokrywane przez Sekretariat 

NSZZ „Solidarność”, bo są takie procedury i Nadleśniczy nie może pokryć 

kosztów delegowania emerytowanego pracownika lasów państwowych, czyli 

osoby nie będącej pracownikiem Nadleśnictwa. Kol.  Popielski Zbigniew (mandat 

nr 37) odnosząc się do wypowiedzi stwierdził,  cyt. „że Sekretariat, czy też KSPL 

nie ma funduszy i jest mu wstyd za pokrywanie jemu jako emerytowi kosztów 

delegacji przez Sekretariat, czyli obciążanie Związku Zawodowego kosztami”, 

tym bardziej, że Dyrektor RDLP przyobiecał pokrywanie kosztów delegowania 

jemu- emerytowi przez N-ctwo. Niestety z relacji kol. Popielskiego Nadleśniczy 

odmówił mu pokrycia kosztów delegowania. Kończąc kol. Popielski podziękował 

za wszystko  NSZZ „Solidarność” za bronienie go wielokrotnie w przeszłości 

jednocześnie mówiąc o potrzebie istnienia tegoż związku. Włączając się do 

dyskusji kol. Wiesław Moliński (mandat nr 42) zaznaczył o rosnącym problemie 

tzw. „starzenia się związku” zwracając na fakt, że za dekadę większość 

związkowców leśnej solidarności będzie w podobnej sytuacji -„a młodych jak na 

lekarstwo” wtrącił Bartłomiej Kastelik (mandat nr 14). W związku z powyższym 

delegaci zaproponowali, aby w sytuacji pokrycia kosztów delegowania emeryta 

zwracać się do komisji socjalnej danego Nadleśnictwa.  

Oprócz powyższych problemów na WZD poruszono kwestie komunikacji 

elektronicznej, jak ma miejsce w 21 wieku i  Kol. Jarosław Dudek (mandat nr 8).  

zaproponował, aby umieszczać wszelkie rzeczy z życia związku, komisji 

zakładowych na stronie internetowej związku, na Facebooku i tym sposobem 
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wychodzić do młodych. Natomiast Bartłomiej Kastelik (mandat nr 14) zaznaczył, 

że obecnie panuje era obrazku, i warto umieszczać na stronie internetowej zdjęcia 

z jakieś akcji związku, spotkania, rajdu, uroczystości itp. wraz z krótką notatką.  

W następnej części kol. Przewodniczący podziękował dla komisji 

zakładowej z Nadleśnictwa Chrzanów, za uczestnictwo w poczcie sztandarowym 

w pielgrzymce leśników na Jasną Górę b.r. oraz w obchodach 70-lecia RDLP 

Katowice. Dalej wyznaczył komisję zakładową z Nadleśnictwa Jeleśnia do opieki 

nad sztandarem MSPL od marca 2016 roku. Następnie kol. Henryk Hadka 

(mandat nr 52) przedstawił całą historię organizowania rajdów beskidzkich przez 

komisję zakładową z N-ctwa Sucha i zachęcił do większego uczestnictwa w 

ogólnopolskim rajdzie rodzin z dziećmi. Kol. Janusz Ziółkowski podziękował dla 

KZ Sucha za organizację rajdu oraz podziękował dla N-ctwa Kobiór za 

umożliwienie spotkania Rady MSPL NSZZ „Solidarność” w dniu 21.09.2015 w 

kwaterze myśliwskiej Osowiec. Przewodniczacy będąc przy głosie zaproponował 

miejsce spotkania opłatkowego ze związkowcami w Nadleśnictwie Gidle. 

Dołączając się do mowy Janusza Ziółkowskiego, Przewodniczący komisji 

zakładowej z N-ctwa Gidle kol. Andrzej Stacherski (mandat nr 19) zaprosił od 

serca kolegów związkowców na spotkanie opłatkowe.  

W związku z nadal sygnalizowanymi problemami dotyczącymi służb 

brakarskich zwanych dalej specjalistami ds. użytkowania lasu delegaci WZD w 

osobach: Stanisław Jeziorański (mandat  nr 25), Zbigniew Popielski  (mandat nr 

37), Wiesław Kucharski (mandat nr 50),  Waldemar Soberka (mandat nr 5) podjęli 

burzliwą dyskusję na temat funkcjonowania w naszej regionalnej dyrekcji 

brakarzy. W polemice  zaznaczono, że „rośnie nowy brakarz, który zaczyna 

przerastać mistrza siejąc terror wśród służby leśnej terenowej”,  zwrócono uwagę 

również  na: - uprawnienia kontrolne brakarzy, na rozbudowanie tej formacji w 

naszej RDLP, na pewien paradoks, bo z jednej strony są szkolenia (kursy 

brakarskie) dla pracowników terenowych zatrudnionych w Nadleśnictwach a 

paradoksalnie coraz bardziej występuje zjawisko opresyjnej atmosfery pracy, 

zagnębiania i poniżania od wielu lat leśniczych oraz podleśniczych kontrolami 

brakarskimi rodem z czasów stalinowskich.    

Następnie Wiesław Kucharski (mandat nr 50) podziękował za wpłaty od 

komisji zakładowych na organizację Jasełek, które będzie można obejrzeć 

również w telewizji TRWAM. Nawiązując do wypowiedzi kol. Wiesława, kol. 

Janusz Czubkowski (mandat nr 41) zaproponował, aby przemyśleć organizacje 

„opłatka” po wystawieniu jasełek w Koszęcinie. Odnosząc się do wypowiedzi 

Wiesław Kucharski stwierdził, że jest to możliwe, ale trudne do wykonania z 

przyczyn logistycznych, natomiast senior kol. Z. Popielski powiadomił o 
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trawiącym  remoncie Nadleśnictwa Koszęcin, z czego wynika brak (raczej) 

możliwości odbycia tam spotkania opłatkowego. Dalej kol. Jerzy Malczyk 

(mandat nr 1) zapytał delegatów WZD cyt. „kto jest odpowiedzialny za sprawy 

BHP w ternie ZUL, czy Leśniczy?”, a kol. Janusz Czubkowski (mandat nr 41) 

dopowiedział o złych strojach sortach BHP koloru pomarańczowego dla 

robotników zatrudnionych w N-ctwie. Po zakończeniu  dyskusji kol. 

Przewodniczący ogłosił przerwę i zaproponował wznowienie obrad o godzinie 

16:00.    

Wznawiając obrady poruszono: zagadnienie ekwiwalentu za prowadzenie 

kancelarii, problemy dyżurów ppoż. i  narastających obciążeń pracowników 

edukacją leśną społeczeństwa, wypłat za pranie odzieży roboczej (kwestia dużego 

brudzenia się podczas pracy ubrań roboczych przez pilarzy będącymi 

pracownikami N-ctwa Brynek, innego brudzenia się ubrania służby terenowej 

leśnej, a jeszcze mniejszego pracowników biura). Zasygnalizowano też 

zagadnienie zastępstw i nie przestrzega PZUP w ww. kwestii przez pracodawców.  

W związku z przybyciem  Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych 

w Katowicach Pana dr inż. Kazimierza Szabli przystąpiono do następnego punktu 

porządku obrad, czyli spotkania z Dyrektorem RDLP. Kol. Przewodniczący WZD 

Janusz Ziółkowski zapytał Dyrektora o sprawę utrzymania kancelarii leśniczego? 

W odwiedzi Pan Dyrektor przeprosił za spóźnienie i przedstawił pismo w tej 

sprawie z dnia 9 listopada 2015roku Zn. Spr. DO.011.6.2015.SW. Pan Dyrektor 

dodał,  w przypadku ogrzewania drewnem kancelarii na wniosek leśniczego 

można dokonać zmiany z sosny na  inny gatunek, a ponadto można stosować 

ekwiwalent, choć niestety od ekwiwalentu jest wyliczany podatek. Ponadto 

koszty transportu drewna na opalanie kancelarii będzie płacić Nadleśnictwo.  

Dyrekcja przewiduje w związku z powyższym wzrost kosztów w skali RDLP w 

granicach 42 do 132 tys. zł. Następnie  Przewodniczący MSPL kol.  Janusz 

Ziółkowski poruszył temat kontroli brakarzy w leśnictwach?, relacje brakarz – 

leśniczy?, brakarz-odbiorca drewna?,  zdając sobie sprawę, iż spotkanie z czerwca 

2014 roku nie odniosło do końca skutku…..Odpowiadając na zadane pytanie 

Przewodniczącego Dyrektor zaznaczył, że wystarczy dać komuś trochę tylko 

władzy i mamy problem, ale stwierdził, że to dobre służby brakarskie, bo poprzez 

istnienie brakarzy zapobiegamy powstawaniu wielu kłopotów, które są związane 

z coraz trudniejszymi wymaganiami odbiorców drewna. Następnie dodał, iż 

służby brakarskie są nie po to, aby kontrolować, ale aby wykorzystywać surowiec 

drzewny jak najlepiej. Zaznaczył przy tym, że zależy mu na tym, aby służby 

brakarskie nie powodowały stresu. Jerzy Malczyk (mandat nr 1) przerywając 

argumentację Dyrektora stwierdził, cyt. „praca nad jednym brakarzem to 

syzyfowa praca”. Następnie kol.  Janusz Ziółkowski dodał zdanie o toczącej się 
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w Polsce rozmowach dot. naszych brakarzy (szczególnie konwersacje takie toczą 

się na KSPL). Kończąc Przewodniczący wyraził nadzieję poprawy tej sytuacji.  

W dalszej kolejności Dyrektor omówił problem certyfikacji PEFC, a 

następnie dyżurów ppoż., które winny być płacone w jednostkach 

organizacyjnych naszej RDLP, oraz sprzedaży mieszkań, i weryfikacji mieszkań 

niezbędnych. Następnie Pan Dyrektor poruszył kwestie finansowe RDLP tj.: 

czwarta rata wpłaty należności do budżetu, przewidywane trudne warunki 

przychodów ze sprzedaży drewna w roku 2016, oraz problem klęsk (w przeciągu 

23 lat w RDLP Katowice – pow. klęsk wyniosła ok. 57 tys. ha.).  W nawiązaniu 

do poruszania różnych problemowych zagadnień przez Pana Kazimierza Szablę 

kol. Jerzy Malczyk (mandat nr 1) zadał pytania o przyszłość PGL LP po wyborach 

parlamentarnych? o prognozy? o przemyślenia?. Dyrektor w odpowiedzi na 

zadane pytanie, oświadczył, że nie jest analitykiem sceny politycznej, natomiast 

leśnej tak, ponieważ przepracował w Lasach Państwowych 42 lata. Pan Dyrektor 

zapewnił delegatów, co do dalszego funkcjonowania lasów państwowych, 

zaznaczając, aby nie martwić się zakusami prywatyzacji lasów, zmiany statutu, 

reorganizacji itp. Ponadto Pan Kazimierz Szabla przedstawił ważny kwestie 

dotyczący przetargów na usługi leśne w zagospodarowaniu lasu nawiązując do 

pytania kol. Jerzego Woszczyńskiego (mandant nr 61).  

Po zakończeniu rozmów przed udaniem się na kolację, kol. 

Przewodniczący WZD Janusz Ziółkowski zaprosił Pana Dyrektora na spotkanie 

opłatkowe do N-ctwa Gidle.  

W dniu 13 listopada 2015 roku o godzinie 9:00 wznowiono obrady zgodnie 

z porządkiem obrad. Po stwierdzeniu prawomocności obrad przez komisję 

skrutacyjną Przewodniczący WZD zachęcił do składania propozycji wniosków i 

uchwał.  

Poniżej apele, stanowiska i uchwały:   

Apel 

Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Pracowników 

Leśnictwa NSZZ „Solidarność” przy RDLP Katowice z dnia 13 listopada 2015 

roku. WZD apeluje do Przewodniczącego MSPL NSZZ „Solidarność” przy 

RDLP Katowice o utworzenie harmonogramu przekazywania sztandaru 

poszczególnym komisjom zakładowym. WW. harmonogram powinien być 

przedstawiony na stronie internetowej.  
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Uzasadnienie:  

Harmonogram miał być przedstawiony na VI Walnym Zebraniu Delegatów 

Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” przy 

RDLP Katowice. Zgłaszający Damian Sieber Mandat nr9 (MOZ Brynek).   

za 47 mandatów, jeden wstrzymał się, przeciw –brak 

Stanowisko nr 1 

Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Pracowników 

Leśnictwa NSZZ „Solidarność” przy RDLP Katowice stoi na stanowisku, że jest 

rzeczą niemoralną i nie etyczną przedłużanie stosunku pracy przez osoby 

osiągające wiek emerytalny. Skutkuje to blokadą naturalnej wymiany kadr w PGL 

LP, a przez to nie zatrudnianiem młodych pracowników.  

Zgłaszający Wiesław Moliński  (mandat nr 42, MOZ Namysłów  

Za-43 głosy, 4 wstrzymały się, jeden przeciw.  

Stanowisko nr 2 

Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Pracowników 

Leśnictwa NSZZ „Solidarność” przy RDLP Katowice apeluje o rozpoczęcie prac 

nad wprowadzeniem służby leśnej do korpusu służb mundurowych.  

Zgłaszający Wiesław Moliński  (mandat nr 42, MOZ Namysłów 

Za-30 głosy, 18 wstrzymały się, przeciw zero.  

Stanowisko nr 3 

Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Pracowników 

Leśnictwa NSZZ „Solidarność” przy RDLP Katowice z dnia 13 listopada 2015 

roku. WZD zobowiązuje Radę Sekcji do podjęcia działań mających na celu 

wprowadzenie naszywek „służba leśna” lub „Lasy Państwowe” na ubraniach 

BHP w zależności od formy zatrudnienie.  Podobnie jak ma straż leśna.  

Uzasadnienie: pracownik, który w ubraniu BHP wykonuje swoje obowiązki 

służbowe ma być kojarzony z PGL LP, a nie z kołem wędkarskim.  

Zgłaszający Damian Sieber Mandat nr 9 (MOZ Brynek).  

47 głosów za, jedne wstrzymał się, zero przeciw  

Uchwała nr 1 

VII Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Pracowników 

Leśnictwa NSZZ „Solidarność” przy RDLP Katowice z dnia 13 listopada 2015 
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roku w sprawie utworzenia nowego etatu specjalisty ds. edukacji leśnej. WZD 

zobowiązuje Przewodniczącego MSPL NSZZ „Solidarność” przy RDLP 

Katowice do rozmów z Regionalnym Dyrektorem Lasów Państwowych w 

Katowicach  sprawie utworzenia dodatkowego etatu specjalisty ds. edukacji 

leśnej z uwagi na duże obciążenie pracą obecnych pracowników służby leśnej. 

Rocznie z ofert edukacyjnej w N-ctwie Brynek korzysta ok. 6000 tysięcy osób.  

Zgłaszający Janusz Wojciechowski mandat nr 12 (MOZ Brynek).  

 

Za 50 mandatów, jeden wstrzymał się  

Uchwała prawomocna  

Uchwała nr 2 

VII Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Pracowników 

Leśnictwa NSZZ „Solidarność” przy RDLP Katowice z dnia 13 listopada 2015 

roku w sprawie zmiany formy wynagrodzenia dla pracowników fizycznych, 

którzy ukończyli 50 lat.  WZD zobowiązuje Delegatów KSPL do wystąpienia do 

Rady KSPL w sprawie zmiany w Ponadzakładowym Układzie Pracy dla 

pracowników, którzy ukończyli 50 lat stosuje się wyłącznie czasową formę 

wynagrodzenia”.   

Uzasadnienie: dotyczy to grupy pracowników na stanowisku drwal i drwal 

operator maszyn i urządzeń. Pracownicy fizyczni realizują zadnia zgodnie z 

planem. Są wysokiej klasy pracownikami fizycznymi z wieloletnią praktyką. 

Cechują się sumiennością prac jak i wysoką wydajnością i dyscypliną. 

Czynnikami motywującymi pracowników na pewno będą nagrody motywujące dla 

najlepszych z nich.   

Zgłaszający Janusz Wojciechowski mandat nr 12 (MOZ Brynek).  

za – 45 mandatów, 6 głosów wstrzymało się, zero przeciw  

Uchwała prawomocna 

 Uchwała nr 3 

VII Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Pracowników 

Leśnictwa NSZZ „Solidarność” przy RDLP Katowice z dnia 13 listopada 2015 

roku w sprawie ekwiwalentu za parnie odzieży roboczej. WZD zobowiązuje Radę 

Sekcji do podjęcia działań mających na celu wprowadzeniu jednolitych zasad 

ekwiwalentu za parnie odzieży roboczej w RDLP Katowice. Zobowiązuje się 
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również do zakwalifikowania stanowisk pracy w PGL LP do poszczególnych 

stopni zabrudzeń.  

Uzasadnienie: Na dzisiaj nadleśnictwa w różny sposób wypłacają  ekwiwalent 

pieniężny. W RDLP Katowice został opracowany koszt prania 1 cyklu odzieży. 

Brak jest jednak kwalifikacji stanowisk na poszczególne grupy. WZD wnosi o 

stworzenie tabel z stanowiskami pracy w oparciu o które można zróżnicować 

wysokość ekwiwalentu.  

Zgłaszający Janusz Wojciechowski mandat nr 12 (MOZ Brynek).  

za 23 głosy, wstrzymało się 28, przeciw zero 

Uchwała nr 4 

VII Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Pracowników 

Leśnictwa NSZZ „Solidarność” przy RDLP Katowice z dnia 13 listopada 2015 

roku w sprawie jednoznacznej interpretacji § 7 Ponadzakładowego Układu 

Zbiorowego  Pracy dla pracowników PGL LP. WZD zobowiązuje Radę Sekcji do 

opracowania jednoznacznej interpretacji § 7 Ponadzakładowego Układu 

Zbiorowego  Pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe.  

Uzasadnienie: Pracodawcy nie jednoznacznie interpretują zapisy PUZP, 

związane jest to z wieloma interpretacjami różnych instytucji. Dotyczy to: 

zastępstwa, okresu uprawniającego do dodatkowego wynagrodzenia oraz 

zastępowanie podległego pracownika przez pracownika na stanowisku 

kierowniczym.    

Zgłaszający Janusz Wojciechowski mandat nr 12 (MOZ Brynek).  

za 18 głosy, wstrzymało się 28, przeciw 5  

Uchwała nr 5 

VII Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Pracowników 

Leśnictwa NSZZ „Solidarność” przy RDLP Katowice z dnia 13 listopada 2015 

roku w sprawie prezydium MSPL. WZD przypomina Prezydium o terminowym 

sporządzaniu protokołów z posiedzeń Rady MSPL i WZD. Zobowiązuje się 

Przewodniczącego do poinformowania delegatów MSPL NSZZ „Solidarność” 

przy RDLP Katowice z protokołami WZD i Rady w terminie 14 dni od 

posiedzenia w formie elektronicznej i na stronie internetowej. 

http://www.solidarnosc.org.pl/kspl/ w zakładce „aktualności z terenu MSPL 

Katowice.  

Uzasadnienie: brak informacji dotyczącej prac MSPL Katowice.  

http://www.solidarnosc.org.pl/kspl/
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Janusz Wojciechowski mandat nr 12 (MOZ Brynek). 

za 43 głosy, wstrzymało się 8, przeciw 0 

Uchwała prawomocna 

 

Apel 

Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa 

NSZZ „Solidarność” przy RDLP Katowice z dnia 13 listopada 2015 roku. WZD 

apeluje do Przewodniczącego MSPL NSZZ „Solidarność” przy RDLP Katowice 

o spowodowanie uaktualnienia strony internetowej http://www.solidarnosc.org.pl/kspl/ 

w zakładce „aktualności z terenu MSPL Katowice. W tym roku na naszej stronie 

ukazały się dwa artykuły. Czyżby nic więcej się nie działo, czym można  by się 

było pochwalić z naszymi związkowcami.  

Janusz Wojciechowski mandat nr 12 (MOZ Brynek). 

- jednogłośnie  

Na zakończenie Przewodniczący WZD podziękował wszystkim za owocne 

obrady i przekazał najserdeczniejsze życzenia delegatom oraz  ich rodzinom, a 

dalej pożyczył szczęśliwego powrotu. Natomiast piszący protokolant Sekretarz 

Bartłomiej Kastelik rzekł „żeby Polska była Polską”.  

 

                                                                                                      Darz Bór, 

                                                                                                     Sekretarz  

Bartłomiej Kastelik  

 

 

  

 

 

 

 
 

http://www.solidarnosc.org.pl/kspl/

