
 
Uchwały i Stanowiska 

XXII WZD Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” 
podjęte w dniach 22 – 24 marca 2017 roku w Ustroniu 

 
UCHWAŁY 

 
Uchwała nr 1/XXII/2017 

XXII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” w sprawie włączenia stanowiska sekretarza do stanowisk 
kierowniczych w nadleśnictwie 

 
XXII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Radę KSPL do wznowienia działań zmierzających 
do zaliczenia stanowiska sekretarza w nadleśnictwie do kierownictwa z wynagrodzeniem 
zasadniczym i dodatkiem funkcyjnym na poziomie co najmniej głównego księgowego 
w nadleśnictwie. 
 
Uzasadnienie: 
Zakres obowiązków sekretarza nadleśnictwa ustanowiony na podstawie ramowego regulaminu 
organizacyjnego nie pozostawia żadnych wątpliwości co do konieczności sprawiedliwego 
zaszeregowania przedmiotowego stanowiska w nadleśnictwie. 
 
Za: 23 
Przeciw: 1 
Wstrzymało się: 33 

 
 

Uchwała nr 2/XXII/2017 
XXII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/2015 DGLP 

dotyczącego wewnętrznej procedury antymobbingowej w PGL LP 
 

XXII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Radę KSPL do działań mających na celu 
wprowadzenie zmian w zarządzeniu nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 
23.02.2015 roku w sprawie wewnętrznej procedury antymobbingowej w PGL LP w zakresie 
składu Komisji, miejsca jej powoływania oraz trybu odwoławczego. 

 
Za: 52 
Przeciw: 0 
Wstrzymało się: 4 

 
Uchwała nr 3/XXII/2017 

XXII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” w sprawie utworzenia zespołu roboczego w ramach 
projektu rozwojowego „Polskie domy drewniane - mieszkaj w zgodzie z Naturą” 

 
XXII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Radę KSPL do wystąpienia w sprawie powołania 
zespołu zadaniowego przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych w ramach projektu 
rozwojowego „Polskie domy drewniane - mieszkaj w zgodzie z Naturą” - komponent zadania 
budowy domów dla pracowników. 
 
 



 

 

 

 

Za: 43 
Przeciw: 3 
Wstrzymało się: 9 

 
Uchwała nr 4/XXII/2017 

XXII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” w sprawie niewłaściwego stosowania w nadleśnictwach 
przepisów dotyczących obciążania podatkiem od nieruchomości 

 
XXII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Radę KSPL do podjęcia zdecydowanych działań 
w celu wyjaśnienia i ujednolicenia kwestii stosowania w nadleśnictwach przepisów dotyczących 
obciążania podatkiem od nieruchomości. W razie nie rozstrzygnięcia sprawy do końca czerwca 
2017 roku należy podjąć działania prawne zmierzające do uzyskania decyzji kierownictwa Lasów 
Państwowych aby wprowadzić porządek w tej sprawie. Niejednolite podejście w tej kwestii 
kierownictwa części RDLP budzi poczucie niesprawiedliwości u pracowników obłożonych 
obowiązkiem płacenia podatku od nieruchomości. 
 
 Za: 39 
Przeciw: 3 
Wstrzymało się: 12 

 
 

Uchwała nr 5/XXII/2017 
XXII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” w sprawie wprowadzenia ubezpieczenia OC zawodowego 

 
XXII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Radę KSPL do wynegocjowania z Dyrektorem 
Generalnym Lasów Państwowych wprowadzenia ubezpieczenia OC dla pracowników PGL LP 
w zakresie wykonywanych czynności służbowych.  
 
Za: 54 
Przeciw: 0 
Wstrzymało się: 3 

 
Uchwała nr 6/XXII/2017 

XXII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” w sprawie mienia związkowego 
 

XXII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Radę KSPL oraz KSZNOŚiL do podjęcia tematu 
zwrotu zagarniętego mienia związkowego z pominięciem prawa przez Związek Leśników Polskich 
w RP (sanatorium w Krynicy Górskiej, Solcu Kujawskim itp.).  
 
Za: 56 
Przeciw: 0 
Wstrzymało się: 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

STANOWISKA 
 

Stanowisko nr 1/XXII/2017 
XXII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” w sprawie wyliczania czynszu za lokale mieszkalne 

 
XXII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Radę KSPL do wystąpienia  
do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie wprowadzenia możliwości stosowania 
dwóch stawek bazowych do wyliczania czynszu za lokale mieszkalne (jedną stawkę dla mieszkań 
bezpłatnych i odrębną dla lokali wynajmowanych). 
 
Uzasadnienie: 
Do wyliczania stawek bazowych stosuje się składnik „koszty remontu lokali”, które generowane 
są przez mieszkania bezpłatne, natomiast w lokalach wynajmowanych  remonty wykonywane są 
sporadycznie. 
 
Za: 51 
Przeciw: 0 
Wstrzymało się: 7 

 
 

Stanowisko nr 2/XXII/2017 
XXII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” w sprawie zwiększenia zatrudnienia 

 
XXII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Radę KSPL do wystąpienia  
do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie wyrażenie zgody na zwiększanie 
zatrudnienia w nadleśnictwach (średnio o dwóch pracowników) w każdym roku zgodnie 
z zapotrzebowaniem jednostek. 
 
Uzasadnienie: 
Pracownicy nadleśnictw są nadmiernie obciążeni obowiązkami służbowymi, 
które niejednokrotnie wykonują poza normalnymi godzinami pracy. Ponadto brak jest kadry 
rezerwowej w miejsce pracowników przechodzących na emerytury, czy też przebywających 
na zwolnieniach lekarskich. 
 
Za: 18 
Przeciw: 14 
Wstrzymało się: 26 

 
 

Stanowisko nr 3/XXII/2017 
XXII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” w sprawie określenia jednolitych zasad powierzania 

zastępstw 
 

XXII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Radę KSPL do zainicjowania prac mających 
na celu interpretację § 7 PUZP dla Pracowników PGL LP, określających jednolite zasady 
powierzania zastępstw, które będą skutkowały wypłacaniem dodatkowego wynagrodzenia. 
 
Uzasadnienie: 
XXII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, iż konieczne jest wydanie interpretacji 
w sprawie zastępowania pracownika przez kierownika komórki organizacyjnej a w szczególności 
zastępowania podleśniczego przez leśniczego. Interpretacje i działania nadleśniczych 
podejmowane w tym zakresie niejednokrotnie wskazują, że leśniczy, jako bezpośredni 



 

 

 

 

przełożony, nie zastępuje podleśniczego w razie jego nieobecności w pracy z uwagi na brak 
formalnego przekazania obowiązków.    
 
Za: 56 
Przeciw: 0 
Wstrzymało się: 1 

 
 

Stanowisko nr 4/XXII/2017 
XXII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” w sprawie wprowadzenia systemowego zarządzania 

w zakresie BHP 
 

XXII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Radę KSPL do wystąpienia do Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych o wprowadzenie systemowego zarządzenia bezpieczeństwem 
i higieną pracy, które uporządkuje i usystematyzuje wszelkie działania związane z BHP 
w jednostkach PGL LP. 
 
Uzasadnienie: 
- wdrożenie systemu pomoże spełnić wymagania określone w przepisach prawa; 
- w przedsiębiorstwach wdrażających systemy zarządzania BHP poprawiają się warunki pracy; 
- zmniejszenie liczby wypadków przy racy (wg danych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy     
  odnotowano niższe wskaźniki wypadkowości o 30%); 
- zapobieganie wypadkom dzięki unikaniu zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych; 
- ograniczenie kosztów i strat związanych z wypadkami; 
- podniesienie komfortu pracy, morale i wydajności pracy. 
 
 
Za: 47 
Przeciw: 4 
Wstrzymało się: 5 
 
 

Stanowisko nr 5/XXII/2017 
XXII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” wyrażające sprzeciw 

 
XXII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy sprzeciw wobec powołania w dniu 
21.03.2017 r. na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzylesie pana Dariusza 
Jesionowskiego. 
 
Uzasadnienie: 
W ostatnich latach Pan Dariusz Jesionowski wykorzystując swoje stanowisko służbowe (Inżynier 
Nadzoru) działał na szkodę Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. 
 
 
Za: 32 
Przeciw: 3 
Wstrzymało się: 20 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Stanowisko nr 6/XXII/2017 
XXII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” w sprawie rekomendacji dotyczących zaopatrywania 

pracowników PGL LP w sorty BHP 
 

XXII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Radę KSPL do wystąpienia z wnioskiem 
do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o wycofanie nieuzgodnionych z Centralami 
Związkowymi rekomendacji przesłanych pismem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z dnia 
11.02.2015 r., znak: ZB.1301.2.2015, dotyczących zaopatrywania pracowników PGL LP w sorty 
BHP. 
 
Uzasadnienie: 
Wprowadzone w rekomendacjach zbyt wysokie parametry progowe „sortów bhp” stosowane 
w trybie postępowania przetargowego zamówień publicznych, w praktyce ograniczają 
dostępność do odzieży i obuwia innych uznanych producentów, których produkty spełniają 
oczekiwania i wymagania leśników. Działanie takie budzi poważne wątpliwości natury moralnej 
i prawnej. 
 
Za: 55 
Przeciw: 0 
Wstrzymało się: 3 

 
 

Stanowisko nr 7/XXII/2017 
XXII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” wyrażające sprzeciw 

 
XXII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” wyraża sprzeciw wobec faktu zatrudniania emerytowanych 
pracowników Lasów Państwowych w charakterze doradczo – kierowniczym. 
 
Uzasadnienie: 
Powyższy fakt budzi zarówno wśród członków Solidarności, jak również całej społeczności leśnej 
ogromne kontrowersje i oburzenie. 
Kontrowersje wynikają z wielkości poborów oraz charakteru zatrudnienia tych osób, jak również 
z powierzonych im funkcji zadaniowych o charakterze wieloletnim. Zagrożenia są realne 
z powodu wywierania osobistych wpływów prowadzących nawet do destabilizacji i destrukcji 
obecnego kierunku zarządzania w Lasach Państwowych, oraz wpływu na mentalność 
pracowników czynnych zawodowo, zagubionych w mało wyrazistej i niezrozumiałej z tego 
powodu rzeczywistości. 
Szacunek do doświadczenia i kompetencji zawodowych emerytów jest w pełni akceptowalny 
tylko wtedy, gdy nie budzi wśród czynnej grupy zawodowej poczucia niesmaku i zdegustowania, 
a nawet obaw misternie zaplanowanej działalności destrukcyjnej w przeszłości i na przyszłość. 

 

Za: 55 
Przeciw: 0 
Wstrzymało się: 1 

 

 


