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UCHWAŁY I WNIOSKI 

XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI 

PRACOWNIKÓW LEŚNICTWA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 

 

1. Wnioskodawca: Agnieszka Bednarz-Kochmańska mandat nr 24 

Uchwała nr   1 /XXIII/2018 

XXIII WZD KSPL NSZZ Solidarność zobowiązuje Radę KSPL do złożenia wniosku do Dyrektora 

Generalnego LP o  zbadanie i udzielenie odpowiedzi o zgodności  kodeksu pracy z Ustawą o lasach  

w  kwestii łączenia pracy zawodowej z  obowiązkami rodzicielskimi. 

Wnioskowany zapis: 

1.Osoba zatrudniona na stanowisku zaliczonym do SL korzystająca z możliwości obniżenia wymiaru 

etatu w okresie pobierania zasiłku rodzicielskiego za czas przebywania na urlopie rodzicielskim – 

zachowuje prawo do zatrudnienia na dotychczasowych stanowisku w okresie pobierania tego zasiłku. 

2.Wynagrodzenie w okolicznościach opisanych w pkt 1 oblicza się proporcjonalnie do wymiaru etatu. 

Uzasadnienie: Osoba zatrudniona w SL korzystająca z urlopu rodzicielskiego w niepełnym wymiarze 

(np. ½ etatu) nie może pozostawać w SL. Jest to niezgodność treści ustawy o lasach z kodeksem 

pracy. 

Wynik głosowania: przyjęto / odrzucono 

Za -              82………………. 

Przeciw -          0    ………… 

Wstrzymało się - 0  ………… 

 

 

2. Wnioskodawca – Krzysztof Wiśniewski  mandat nr 19 

Uchwała nr   2 /XXIII/2018 

XXIII WZD KSPL NSZZ Solidarność zwraca się do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  

o objęcie w trybie pilnym ochroną prawną i wsparciem prawnym przy przesłuchaniach, strażników 

leśnych, którzy wykonywali czynności służbowe w Puszczy Białowieskiej. 

Uzasadnienie: W związku z działaniami obronnymi w Puszczy Białowieskiej strażnicy leśni wzywani 

są na przesłuchania do Prokuratury Okręgowej w Hajnówce. Powinno się objąć ich wsparciem 

prawnym.  

Wynik głosowania: przyjęto / odrzucono 
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Za -              81………………. 

Przeciw -        0      ………… 

Wstrzymało się -  1 ………… 

 

 

3. Wnioskodawca: - Ryszard Gruś mandat nr 90 

Uchwała nr  3 /XXIII/2018 

XXII WZD KSPL NSZZ Solidarność zobowiązuje Radę KSPL do złożenia wniosku do Dyrektora 

Generalnego LP o przywrócenie szkolnictwa zawodowego wysoko kwalifikowanej kadry robotniczej 

niezbędnej do realizacji zadań ustawowych i statutowych przez PGL Lasy Państwowe.  

Uzasadnienie: braki kadrowe 

Wynik głosowania: przyjęto / odrzucono 

Za -              57………………. 

Przeciw -             13 ………… 

Wstrzymało się - 12 ………… 

 

 

4. Wnioskodawca: Marcin Kowalski  mandat nr 4 

Uchwała nr     4 /XXIII/2018 

XXIII WZD KSPL NSZZ Solidarność zobowiązuje Radę KSPL do podjęcia działań zmierzających do 

rozwiązania wraz z Dyrektorem Generalnym spraw gospodarki mieszkaniowej poprzez poprawienie 

Zarządzenia nr 31 z dnia 27.04.2018r. Dyrektora Generalnego LP oraz projektu „Program 

gospodarowania zasobami lokalowymi w PGL LP” zgodnie z załączonymi uwagami. 

Załączniki: 

Uwagi do „Wytycznych do Zaktualizowanych Polityk Mieszkaniowych dla jednostek PGL LP na lata 

2015 - 2030”; 

1. W wytycznych brakuje wskazówek docelowego postępowania z lokalami mieszkalnymi 

znajdującymi się w budynkach biur RDLP, Nadleśnictw oraz wielolokalowych leśniczówkach 

(mające części wspólne z biurami). Unikanie tworzenia wspólnot wymaga w perspektywie 

czasowej sukcesywnej ich likwidacji z biurowców np. poprzez przenoszenie najemców czy nie 

zasiedlanie naturalnie zwalnianych lokali.  

2. W § 2 pkt 4a zapis: „znaczna wartość księgowa” z dotychczasowych doświadczeń wynika,  

że  wymaga doprecyzowania np. poprzez podanie konkretnej kwoty. Dotychczas w tym zakresie 

obowiązuje pismo DGLP znak EI.160.8.2016 z dn. 30.11.2016. 
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3. W § 2 w pkt 7 proponuje się dodać ppkt. e/ w brzmieniu; „ lokal z nieuregulowanym stanem 

prawnym”. 

W treści § 5, ust. 6 – proponuje się następujące jego brzmienie: „W przypadku leśniczówek,  

w których  kancelaria nie spełnia wymagań określonych zarządzeniem nr 79 Dyrektora 

Generalnego, należy podjąć działania inwestycyjne dostosowujące wymienione obiekty  

do wymaganego standardu np. poprzez przebudowę istniejącego obiektu, budowę samodzielnej 

kancelarii leśniczego, bądź też budowę nowej leśniczówki”. 

4. W § 7 pkt 1 nasuwa się pytanie czy taka sytuacja w ogóle powinna mieć miejsce i czy zasługuje na 

jej sankcjonowanie w Polityce Mieszkaniowej? Dotychczas obowiązywała zasada, że przypadki 

pozostawania osób uprawnionych do lokali bezpłatnych w budynkach wielorodzinnych będących 

w złym stanie technicznym lub w niekorzystnej lokalizacji jest skrajnie niepożądana i wymaga 

pilnej eliminacji. Zakwalifikowanie takiego lokalu do substancji zbędnej wyłącznie w celu 

ograniczenia inwestycji i remontów z jednej strony stoi w sprzeczności do wymogów ustawy 

prawo budowlane, która na właściciela nieruchomości nakłada szereg obowiązków w tym 

remontowych, a z drugiej strony jest to niekorzystne dla korzystającego z lokalu oraz wizerunku 

LP. Ponadto zakwalifikowanie lokalu zajmowanego w oparciu o umowę o bezpłatne korzystanie 

do grupy lokali zbędnych powoduje, że korzystający domagają się sprzedania lokalu w krótkim 

okresie sugerując się sytuacją sąsiadów, nie bacząc na uregulowania prawne obowiązujące w tym 

zakresie, co doprowadza do nieporozumień i konfliktów.  

5. § 7 pkt 2 jest mało zrozumiały. Wydaje się, że wymaga on szerszego omówieniu lub innego 

sformułowania – trudno jednoznacznie wywieść intencję autora. Odnoszenie się do okresu nie 

objętego Programem wydaje się być zbędne. 

6. W § 8 brakuje jasnej informacji jakie zmiany polityki wymagają ponownego jej zatwierdzenia,  

a jakie wyłącznie przesłania informacji (np. czy wymaga zatwierdzenia zmiana terminu zbycia 

nieruchomości lub zmiana sposobu wykorzystania lokalu pozostałego niezbędnego?)  

7. W § 8 pkt 7 brakuje informacji w jakiej formie należy poinformować najemców lokali w danej 

jednostce – czy wystarczy ogłoszenie na tablicy czy trzeba wysyłać pisma? Jednoznaczna 

informacja pozwoli uniknąć niejednorodnego postępowania przez jednostki oraz nie będzie 

przysparzać problemów w czasie kontroli. 

8. Zniknęła konieczność przesłania przez nadleśnictwa wyjaśnienia powodów niezrealizowania 

założeń Polityki z ubiegłego roku, a to był dobry moment na refleksję.  

9. Wytyczne nie odnoszą się do sytuacji lokali lub budynków położonych w głębokich enklawach, 

które przy sprzedaży wymagają ustanawiania niejednokrotnie długich służebności drogowych,  

z doświadczenia wydaje się, że takie odniesienie byłoby bardzo potrzebne. 

10. Brakuje też odniesienia do kwestii sposobu zagospodarowania leśniczówek, z których nie 

korzystają uprawnieni leśniczowie. Czy w takiej sytuacji nadleśnictwo powinno utrzymywać 

pustostan? Obecnie kwestia ta jest bardzo różnorodnie traktowana, ujednolicenie sposobu 

postępowania w tak kosztochłonnej kwestii wydaje się być bardzo potrzebne. 

Uwagi do Zarządzenia Dyrektora Generalnego LP nr 31 z dn. 27.04.2018r. w sprawie; Zasad 

ustalania stawki czynszu za korzystanie z lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i garaży 

PGL LP; 
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1. Podział bazy czynszów na dwie grupy opisany w § 3 pkt 2 tj. na lokale odpłatne i nieodpłatne 

powoduje, że nadal w grupie lokali odpłatnych pojawiają się lokale niezbędne o dużej wartości 

podnosząc średnią dla całej grupy lokali zbędnych. Jeżeli już zastosowane zostały dwie bazy to 

racjonalniejszy wydaje się podział na lokale zbędne (w których nie wykonuje się inwestycji)  

i lokale niezbędne (w które LP inwestują), podział na lokale odpłatne i nieodpłatne niczego nie 

załatwia, bo lokale niezbędne, w których są realizowane inwestycje, a zajmowane w oparciu  

o umowy najmu nadal będą podwyższać średnią lokali zbędnych, które zawsze są zajmowane 

odpłatnie. 

2. W § 4 pkt. 1 zapisano, że zmiana czynszu następuje jeżeli nowo wyliczona stawka bazowa 

ZMIENIA się o 5%.  Zmienia to znaczy również obniża jeżeli w okresie 5 lat nie robiono żadnych 

inwestycji czy remontów, a to spowoduje, że lokale te będą popadać w ruinę, bo obniżając czynsze 

nie będzie budowany kapitał na roboty utrzymujące nieruchomość w stanie niepogorszonym  

i który pełnił by rolę czego w rodzaju funduszu remontowego, co jest niezbędne w celu budowy 

kapitału na roboty do których właściciel jest zobowiązany ustawą Prawo budowlane. Normalnie na 

rynku zarządzania nieruchomościami stosuje się plan gospodarczy obejmujący plan remontowy  

i kwoty z planu remontów są przyjmowane do kalkulacji czynszu. U nas takiego narzędzia nie ma, 

zakłada się, że remontów nie będzie (w lokalach zbędnych), ale niezbędne prace prowadzić trzeba  

i na nie pieniądze należy zgromadzić wcześniej, aby nie doprowadzać do zachwiania gospodarki 

finansowej PGL LP, z założeń której wynika, że działalność dodatkowa, którą jest mieszkaniówka, 

powinna sfinansować się sama i nie powinna generować strat. W ostatecznym rozrachunku przy 

tak wadliwie skonstruowanym systemie finansowym zarządzania nieruchomościami programowo 

będą one skazywane na popadanie w ruinę i nie będzie to korzystne ani dla najemców ani dla 

właściciela.  

3. Brakuje  informacji, że umowa zawierana przez Dyrektora RDLP z Nadleśniczym musi mieć inny 

wstęp, ponieważ Dyrektor nie może składać oświadczenia, że jest zarządcą nieruchomości.  

4. Sztywno podane w Zarządzeniu daty wejścia w życie i wykonania pierwszej kalkulacji w br., nie 

uwzględniają dyspozycji zawartej w art. 9 pkt 1b ustawy o ochronie praw lokatorów tj. zakazu 

podnoszenia czynszów częściej niż co 6 miesięcy. 

 

Wynik głosowania: przyjęto / odrzucono 

Za -              41………………. 

Przeciw -              11………… 

Wstrzymało się -  22………… 

 

 

5. Wnioskodawca: Jacek Mazur, mandat nr 87 

Uchwała nr   5 /XXIII/2018 

XXIII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” w sprawie zmian do PUZP dla pracowników PGL LP 
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XXIII WZD KSPL NSZZ „Solidarność”  wnosi o zmianę zapisu par. 21 pkt 8 PUZP do następującego 

brzmienia: Równoważnik pieniężny w wysokości nie mniejszej niż 700zł. 

Uzasadnienie: potrzeba podniesienia progu minimalnego – który nie był waloryzowany. 

Wynik głosowania: przyjęto / odrzucono 

Za -              74………………. 

Przeciw -              0………… 

Wstrzymało się -  4………… 

 

 

 

6. Wnioskodawca: Grzegorz Grzelak mandat nr 39 

Uchwała nr   6 /XXIII/2018 

XXIII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” w sprawie interpretacji § 7 ust 4 PUZP dla PGL LP  

w sprawie zastępstw. 

XXIII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Przewodniczącego KSPL do podjęcia działań 

mających na celu wydanie przez strony PUZP wiążącej interpretacji zapisów § 7 ust 4 

Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PGL LP.  

       Uzasadnienie: Brak wiążącej interpretacji stron układu w przypadku powierzenia 

zastępowania na piśmie powoduje, że w poszczególnych jednostkach organizacyjnych występują 

znaczne różnice w interpretacji tego zapisu. 

       Naszym zdaniem w sytuacji kiedy z zapisów zakresu obowiązków i wykazu zastępstw  

zawartych w Regulaminie Organizacyjnym wynika kto kogo zastępuje  w przypadku nieobecności – 

wówczas spełniony jest wymóg powierzenia zastępstwa na piśmie bez potrzeby tworzenia 

dodatkowego kolejnego pisma. Wymóg powierzenia zastępowania oddzielnym pismem konieczny jest 

jedynie wtedy kiedy zastępstwo nie wynika z zakresu obowiązków czy wykazu zastępstw  

w Regulaminie Organizacyjnym. 

  

Wynik głosowania: przyjęto / odrzucono 

Za -              74………………. 

Przeciw -           5   ………… 

Wstrzymało się -  3………… 

 

 

 

7. Wnioskodawca: Grzegorz Grzelak mandat nr 39 

Uchwała nr 7 /XXIII/2018 
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XXIII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 75 

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie wzornika druków 

obowiązujących w Lasach Państwowych 

XXIII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Przewodniczącego KSPL do podjęcia działań 

mających na celu wprowadzenie zmian w Zarządzeniu nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 18 lipca 2003r. w sprawie wzornika druków obowiązujących w Lasach 

Państwowych w dziale Gospodarka towarowa, załączniku nr 4 ASYGNATA z REJESTRATORA. 

Postuluje się o likwidację druku Asygnata i zastąpienie asygnaty innym dokumentem  

potwierdzającym zakup drewna. 

Uzasadnienie: obowiązujący wzór druku Asygnata jest w dużej mierze wzorowany na drukach 

obowiązujących w minionym wieku i ustroju, w czasach kiedy pozyskanie drewna w leśnictwach było 

na poziomie 2 tys. m3 rocznie, a leśniczy miał do pomocy dwóch gajowych. Naszym zdaniem należy 

jak najszybciej wprowadzić inny  dokument potwierdzający zakup drewna i produktów niedrzewnych 

uwzględniający aktualnie obowiązujący porządek prawny w tym min. przepisy o ochronie danych 

osobowych. Obecnie w obrocie gospodarczym dokumentem potwierdzającym zakup towaru jest 

paragon lub faktura. 

Wynik głosowania: przyjęto / odrzucono 

Za -              57………………. 

Przeciw -            4  ………… 

Wstrzymało się -  12………… 

 

 

8. Wnioskodawca: Piotr Słoka mandat nr 53 

Uchwała nr 8 /XXIII/2018 

XXIII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” w sprawie sprzeciwu włącznie   z ogłoszeniem gotowości 

strajkowej. 

XXIII WZD KSPL zobowiązuje Radę KSPL do zajęcia zdecydowanego sprzeciwu włącznie  

z ogłoszeniem akcji strajkowej wobec wszelkich prób: 

- wyłączenia sprzedaży drewna ze struktur PGL Lasów Państwowych, 

- obarczeniu Lasów Państwowych całkowitym obowiązkiem szacowania szkód łowieckich,  

- przekształceń własnościowym PGL Lasów Państwowych 

Uzasadnienie: Próba odebrania PGL LP sprzedaży drewna i obciążania dodatkowymi zadaniami może 

doprowadzić do zachwiania finansowego PGL LP, a w konsekwencji może to zachwiać całą ochroną 

przyrody w Polsce. 

Wynik głosowania: przyjęto / odrzucono 

Za -              48………………. 
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Przeciw -             17 ………… 

Wstrzymało się - 10 ………… 

 

 

9. Wnioskodawca: Piotr Słoka mandat nr 53 

Uchwała nr  9 /XXIII/2018 

XXIII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” w sprawie podjęcia działań mających na celu doprowadzenie 

do spotkania z Prezydentem RP, Premierem oraz władzami partii rządzącej. 

XXIII WZD KSPL zobowiązuje Radę KSPL do podjęcia rozmów z Panem Prezydentem RP, 

Premierem RP oraz władzami partii rządzącej o przyszłości PGL Lasy Państwowe i całej niepokojącej 

sytuacji wokół  PGL Lasy Państwowe. 

Uzasadnienie: Polscy leśnicy są zaniepokojeni kłamliwą retoryką prowadzoną w naszym kraju wokół  

gospodarki leśnej prowadzonej przez PGL Lasy Państwowe, oczernianiu oraz lekceważeniu pracy 

leśników przy jednoczesnym przyzwoleniu ze strony władz rządowych. 

Wynik głosowania: przyjęto / odrzucono 

Za -             27 ………………. 

Przeciw -          33    ………… 

Wstrzymało się -  22………… 

 

 

10. Wnioskodawca: Piotr Słoka mandat nr 53 

Uchwała nr  10 /XXIII/2018 

XXIII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” w sprawie pytania referendalnego dotyczącego PGL Lasy 

Państwowe 

XXIII WZD KSPL zobowiązuje Radę KSPL o wnioskowanie do Pana Prezydenta RP, aby  

w referendum konstytucyjnym  znalazły się pytania dotyczące PGL Lasy Państwowe o następującym 

brzmieniu: 

„Czy jest Pan/Pani za tym, aby PGL Lasy Państwowe stanowiące własność Skarbu Państwa były 

dobrem wspólnym o charakterze strategicznym oraz pozostały organizacją samofinansującą się  

i nie podlegały przekształceniom własnościowym”, 

 oraz, aby w przyszłej Konstytucji RP znalazły się następujące zapisy: 

-    lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są dobrem wspólnym i podlegają szczególnej ochronie, 

- lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym, oraz są 

organizacją samofinansującą się, 



8 

 

- lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane dla ludności na równych zasadach.  

 

Uzasadnienie: Leśnicy powinni uczestniczyć w każdej inicjatywie, która zapewnia trwałość istnienia 

PGL Lasy Państwowe w  dotychczasowej  formie  prawnej. 

 

Wynik głosowania: przyjęto / odrzucono 

Za -              6………………. 

Przeciw -              68………… 

Wstrzymało się -  8………… 

 

 

11. Wnioskodawca: Piotr Słoka mandat nr 53 

Uchwała nr   11 /XXIII/2018 

XXIII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” w sprawie wprowadzenia zmian w Ustawie o lasach 

XXIII WZD KSPL zobowiązuje Radę  KSPL o wnioskowanie  do Ministra Środowiska z propozycją 

następujących zmian w ustawie o lasach: 

W treści art. 38 zmiana ust. 5,który otrzymuje brzmienie: 

„W razie sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości o których mowa w art. 4 przeznaczonych 

na cele publiczne gminie służy prawo pierwokupu”. 

Proponuje  dodanie nowego art.38 f o następującej treści:  

„W razie stwierdzenia nieprzydatności nieruchomości  oraz gruntów nieleśnych do prowadzenia 

gospodarki leśnej, Nadleśniczy po zasięgnięciu opinii Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych może przekazać taką nieruchomość Staroście gospodarującemu zasobem nieruchomości 

Skarbu Państwa” 

Uzasadnienie: Przepisy takie dałyby możliwość przekazywania nieruchomości nieprzydatnych dla 

gospodarki leśnej  bezpośrednio samorządom np. tereny lub budynki pod szkoły i inne instytucje 

publiczne. 

Wynik głosowania: przyjęto / odrzucono 

Za -              6………………. 

Przeciw -             76………… 

Wstrzymało się -  0………… 
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12. Wnioskodawca: Piotr Słoka mandat nr 53 

Uchwała nr  12 /XXIII/2018 

XXIII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” w sprawie wprowadzenia nowego zarządzenia dotyczącego 

norm i warunków technicznych, które mają zastosowanie do pomiaru i klasyfikacji surowca 

drzewnego w PGL LP. 

XXIII WZD KSPL zobowiązuje Radę  KSPL do podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia 

przez DGLP w życie nowego zarządzenia dotyczącego nowo opracowanych norm oraz warunków 

technicznych, które maja zastosowanie do pomiaru i klasyfikacji surowca drzewnego w PGL LP.  

Uzasadnienie: Nowe przepisy zostały opracowane przez zespół roboczy w 2017 roku oraz pozytywnie 

zaopiniowane przez wszystkie RDLP i do dnia dzisiejszego nie zostały wprowadzone w życie. Nowe 

przepisy mają za zadanie ułatwić pracę leśnikom w terenie. Obecnie obowiązujące przepisy nie są 

dostosowane do mechanicznego pozyskania drewna. Nowe zarządzenie jest pilnie oczekiwane przez 

pracowników  Lasów Państwowych. 

 

Wynik głosowania: przyjęto / odrzucono 

Za -              48………………. 

Przeciw -              17………… 

Wstrzymało się -  10………… 

 

 

13. Wnioskodawca: Józef Bierowiec mandat nr 23 

Uchwała nr   13   /XXIII/2018 

XXIII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” postuluje aby Dyrektor Generalny Lasów Państwowych  

wprowadził zarządzenie dotyczące konieczności oznakowania odzieży roboczej i ochronnej znakiem 

logo LP przez firmy ja produkujące (dystrybuujące), tak by pracownicy LP byli jednoznacznie 

rozpoznawalni i utożsamiani z PGL LP. W przypadku środków ochrony indywidualnej (odzież 

ochronna, sprzęt ochrony głowy, układu oddechowego, słuchu oraz twarzy i oczu, środki ochrony 

kończyn górnych i dolnych) – stosowanych przez pracowników LP – muszą one spełniać wymagania 

zawarte w poniżej przedstawionych przepisach: 

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla środków ochrony indywidualnej, 

2. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Dz.U.2016 

poz. 542,  

3. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008  

z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku 
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odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie 

(EWG) nr 339/93,  

4. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia  

9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy  Rady 

89/686/EWG. 

Odniesieniem do przedstawionych przepisów jest: 

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141, głównie rozdział 

IX – Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, 

2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Dz.U. 1997 Nr 88 poz. 553, Art. 220. § 1 -  

§ 3 oraz Art. 221.  

 

Wynik głosowania: przyjęto / odrzucono 

Za -              63………………. 

Przeciw -              0………… 

Wstrzymało się -  19………… 

 

 

14. Wnioskodawca: Józef Bierowiec mandat 23 

Uchwała nr  14  /XXIII/2018 

XXIII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” postuluje aby Dyrektor Generalny Lasów Państwowych  

w formie zarządzenia zezwolił Nadleśniczym na wydanie decyzji w sprawie bieżącego remontu dróg 

będących we władaniu innych podmiotów, które są konieczne do wywozu drewna z lasów Skarbu 

Państwa w zarządzie PGL LP. 

W celu realizacji wspomnianych zadań należy upoważnić Nadleśniczego do wydatkowania  

ze środków własnych Nadleśnictwa kwot do 30.000 tys. zł za 1 km na remonty takich dróg.  

Finansowanie remontu dróg powinno odbyć się po zawarciu umowy z właścicielem drogi, 

która jest drogą strategiczną do prowadzenia gospodarki leśnej w danym kompleksie.  

Lokalizacja tych dróg powinna być ujęta w docelowej sieci drogowej Nadleśnictwa. 

 

Wynik głosowania: przyjęto / odrzucono 

Za -              8………………. 

Przeciw -           62   ………… 

Wstrzymało się -  9………… 

 

 

15. Wnioskodawca: Jan Skrzekut mandat 91 

Uchwała nr   15  /XXIII/2018 

XXIII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” w sprawie zainicjowania prac nad zmianą okresu ekspiracji 

części Planów Urządzania Lasów 
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XXIII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Radę KSPL do wystąpienia z wnioskiem  

do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie powołania zespołu zadaniowego  

w Ministerstwie Środowiska w celu zrównoważenia ekspiracji Planów Urządzenia Lasu dla jednostek 

Lasów Państwowy. 

 

Wynik głosowania: przyjęto / odrzucono 

Za -              74………………. 

Przeciw -       0     ………… 

Wstrzymało się -  8………… 

 

16. Wnioskodawca: MSPL Krosno 

    Uchwała nr   16  /XXIII/2018 

XXIII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” sprawie podjęcia działań w celu ustanowienia 

współwłasności majątku byłego Funduszu Wczasów Pracowniczych w Lasach Państwowych 

XXIII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” obradujący w Jedlni zobowiązuje nowo wybrane władze 

KSPL do niezwłocznego wystąpienia do DGLP o podjęcie skutecznych działań w celu ustanowienia 

współwłasności majątku byłego Funduszu Wczasów Pracowniczych w Lasach Państwowych. 

Majątek ten zawłaszczony został w 1983r. przez Federację Związków Zawodowych Pracowników 

Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego (obecnie Związek Leśników Polskich) na mocy haniebnych ustaw 

stanu wojennego. Po delegalizacji „Solidarności” w stanie wojennym, jedyną oficjalnie działającą 

organizacją związkową była koncesjonowana przez ówczesne władze w/w  FZZPLiPL. 

 

Wynik głosowania: przyjęto / odrzucono 

Za -             85………………. 

Przeciw -             0 ………… 

Wstrzymało się -  0………… 

 

 

17. Wnioskodawca: MSPL Krosno 

Uchwała nr   17  /XXIII/2018 

XXIII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” dot. potrzeby dokonania zmian w Zarządzeniu nr 50 

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany 

Zarządzenia nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie 

wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych 

XXIII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” obradujący w Jedlni zobowiązuje nowo wybrane władze 

KSPL do wystąpienia do DGLP o dokonanie zmian w zarządzeniu nr 50 Dyrektora Generalnego 
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Lasów Państwowych polegających na włączeniu do sortów przysługujących osobom zatrudnionym  

na stanowiskach nierobotniczych poza Służba Leśną oraz kierowców samochodów osobowych  

lub osobowo-terenowych kurtki wierzchniej (wodoodpornej) wchodzącej w skład elementów 

munduru codziennego. 

Uzasadnienie: Obecnie przysługująca na mocy Zarządzenia nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych kurtka z tkaniny flauszowej (kurtka damska i męska z elementów munduru 

wyjściowego) jest przemakalna i na tyle niepraktyczna, że nawet osoby zaliczone do służby leśnej 

często z niej rezygnują i używają kurtki wierzchniej z nieprzemakalną membraną. Dlatego 

wskazanym jest uzupełnienie katalogu przysługujących sortów mundurowych o kurtkę wierzchnią 

nieprzemakalną. 

 

Wynik głosowania: przyjęto / odrzucono 

Za -              79………………. 

Przeciw -              0………… 

Wstrzymało się -  …3……… 

 

 

18. Wnioskodawca: MSPL Krosno 

Uchwała nr  18 /XXIII/2018 

XXIII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” w sprawie potrzeby dokonania zmian w Wytycznych 

wprowadzonych Zarządzeniem nr 35 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 czerwca 

2016r. w sprawie udostępniania drzewostanów siecią szlaków operacyjnych. 

XXIII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” obradujący w Jedlni wnosi o wystąpienie do DGLP  

o dokonanie zmian w Wytycznych wprowadzonych Zarządzeniem nr 35 Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie udostępniania drzewostanów siecią szlaków 

operacyjnych, zawartych w punkcie II. 3.3: 

II. 3.3 Odstęp miedzy osiami sąsiednich szlaków: 

3.3.1. z zastosowaniem maszyn wielooperacyjnych (harwesterów) lub pilarki do ścinki drzew  

i forwarderów lub przyczep nasiębiernych do zrywki należy stosować szlaki w odstępach zbliżonych 

do podwójnego wysięgu żurawia harwestera, tzn. ok. 20 m 

3.3.2 przy stosowaniu dłużycowej metody pozyskiwania drewna, zwłaszcza w warunkach górskich – 

szlaki zrywkowe należy zakładać, jako wielokrotność 20 m /treść aktualna/ 

na następujące zapisy: 

- odległości pomiędzy szlakami zrywkowymi jak i ich szerokość powinna być uzależniona  

od konfiguracji terenu, składu gatunkowego drzewostanu i technologii pozyskania drewna, 
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- decyzje o sposobie i ilości oraz szerokości szlaków zrywkowych podejmuje nadleśniczy w oparciu  

o lokalne uwarunkowania przyrodnicze i technologiczne.  

Uzasadnienie: 

Należy dążyć do zmian dotyczących obowiązku schematycznego wyznaczania szlaków zrywkowych 

ponieważ: 

- w terenach nizinnych prowadzenie osi szlaków co 20m, przy szlakach  szerokości 4m, prowadzi  

do wyłączenia znacznej powierzchni produkcyjnej tj. ok. 20% i to już od TW,  

- w terenach górskich schematyczne projektowanie i wykonywanie szlaków prowadzi  

do defragmentacji drzewostanów i naruszania stabilności geologicznej terenu. 

Aktualne zapisy Zarządzenia 35/2016 wprowadzają schematyzm w projektowaniu i wykonywaniu 

szlaków zrywkowych co w praktyce jest nieuzasadnione zarówno przyrodniczo jak i ekonomicznie. 

 

Wynik głosowania: przyjęto / odrzucono 

Za -              79………………. 

Przeciw -              2………… 

Wstrzymało się -  …0……… 

 

 

19. Wnioskodawca: Sławomir Krakowiak mandat 41 

Uchwała nr     19  /XXIII/2018 

W sprawie rozliczania ekwiwalentu za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych  

XXIII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zwraca się z prośbą do Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych o wprowadzenie nowych jednolitych zgodnych z logiką zasad rozliczania ekwiwalentu 

za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych w przypadku zastępstw.  

Uzasadnienie: Do tej pory w przypadku zastępstw do limitu kilometrów osoby zastępującej doliczanie 

są kilometry osoby zastępowanej. Suma kilometrów w tym momencie jest „obcinana” do 1500km  

(jest to maksymalny limit kilometrów określanych przepisami). Jeśli osoba zastępująca miała jakieś 

nieobecności zmniejszające limit (np. delegacje, urlopy) to wtedy te kilometry są odliczane  

od 1500km. 

Proponujemy aby do limitu kilometrów osoby zastępującej doliczane były kilometry osoby 

zastępowanej, następnie od tej sumy odejmowane były nieobecności zmniejszające limit, a dopiero 

wtedy ograniczane były do 1500km. 

 

Wynik głosowania: przyjęto / odrzucono 

Za -              79………………. 
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Przeciw -              1………… 

Wstrzymało się -  …2……… 

 

 

20. Wnioskodawca: Waldemar Feculak mandat 67 

 

Uchwała nr     20  /XXIII/2018 

XXIII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Radę KSPL do podjęcia wszelkich możliwych 

działań łącznie z krokami prawnymi w celu doprowadzenia do wycofania obowiązku płacenia 

podatków od nieruchomości przez użytkowników lokali służbowych tych RDLP , w których taki 

obowiązek wprowadzono. 

Uzasadnienie: Do tej pory w części RDLP taki obowiązek ciąży na leśniczych mieszkających  

w mieszkaniach służbowych. Taka sytuacja budzi uzasadnione poczucie niesprawiedliwości  

i nierównego traktowania w odniesieniu do RDLP w których takiego obowiązku nie wprowadzono. 

Stan ten trwa od kilku lat. 

 

Wynik głosowania: przyjęto / odrzucono 

Za -              82………………. 

Przeciw -              0………… 

Wstrzymało się -  …0……… 

 

 

21. Wnioskodawca: Waldemar Feculak mandat 67 

Uchwała nr   21  /XXIII/2018 

XXIII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Radę KSPL do podjęcia działań mających na 

celu sprawdzenie możliwości wprowadzenia zniżki dla pracowników LP (np. 50%) za wstęp do 

Parków Narodowych na obszarze RP. 

 Uzasadnienie: Od lat LP przekazują Parkom Narodowym znaczne kwoty na ich działalność. Wydaje 

się, że wprowadzenie takich zniżek nie uszczupli w znaczący sposób dochodów PN a będzie dobrze 

odebrane przez pracowników LP odwiedzających Parki. Przed laty takie zniżki funkcjonowały. 

Wynik głosowania: przyjęto / odrzucono 

Za -              45………………. 

Przeciw -          17    ………… 

Wstrzymało się -  17………… 
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22. Wnioskodawca: Jacek Cichocki mandat 70 

 

Stanowisko nr   1 /2018 

XXIII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” w Jedlni w sprawie koncepcji powołania spółki akcyjnej  

z udziałem NFOŚiGW, BOŚ i PGL LP dla realizowania przez nią budownictwa opartego na 

technologii drewnianej na gruntach przekazywanych w formie aportu do tej spółki przez LP 

XXIII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” obradujący w Jedlni negatywnie ocenia proponowany 

projekt zmiany ustawy o lasach. 

Uzasadnienie: Powołanie do życia spółki akcyjnej w proponowanym kształcie może zainicjować 

proces wyprowadzania do innych podmiotów majątku państwowego znajdującego się obecnie  

we władaniu Lasów Państwowych wbrew interesowi publicznemu. 

Należy obawiać się, że z chwilą, gdy czynniki decyzyjne zorientują się, ze realizacja budownictwa 

drewnianego na bazie ww. spółki nie będzie miała praktycznego znaczenia  

w skali makro (poza zapewnieniem zatrudnienia w zarządzie i radzie nadzorczej spółki) może pojawić 

się pokusa sięgnięcia w ramach aportu po grunty, będące lasami w zarządzie LP. 

Obecna forma organizacyjno-prawna PGL LP nie powinna być poddawana przekształceniom. 

Wynik głosowania: przyjęto / odrzucono 

Za -              76………………. 

Przeciw -             0 ………… 

Wstrzymało się -  0………… 

 

 

23. Wnioskodawca: Tomasz Matera mandat 92 

     apel nr   1 /XXIII/2018 

XXIII  WZD KSPL NSZZ „Solidarność” w sprawie katalogu prac na prace urządzeniowe  

XXIII  WZD KSPL NSZZ „Solidarność” apeluje do Dyrektora Generalnego LP o systematyczne 

waloryzowanie wartości punktu przeliczeniowego oraz katalogu prac urządzeniowych, siedliskowych 

oraz fitosocjologicznych o wskaźnik inflacji publikowany przez GUS. (dot. Zarządzenie nr 41 DGLP 

z dnia  7 maja 2012r). 

 

Wynik głosowania: przyjęto / odrzucono 

Za -              82………………. 
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Przeciw -              0………… 

Wstrzymało się -  3………… 

 

 

24. Wnioskodawca: MSPL Krosno 

     apel nr  2 /XXIII/2018 

XXIII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” w Jedni w sprawie potrzeby  przyspieszenia prac nad 

nowelizacją norm i warunków technicznych na drewno. 

XXIII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” obradujący w Jedlni wnosi o wystąpienie do DGLP  

o przyspieszenie prac nad nowelizacją niektórych norm i warunków technicznych na drewno.  

W chwili obecnej na niektóre sortymenty obowiązują normy z czasów wprowadzenia KJW. Dotyczy 

to między innymi Norm na drewno W liściaste i drewno grupy S (S1, S2a, S3a i b oraz S4) oraz 

normy PND95000:2002. 

Normy te na przełomie 25 lat obowiązywania zdezaktualizowały się w znacznej mierze i wymagają 

zmian, gdyż nie nadążają za aktualnymi wymaganiami i potrzebami Lasów Państwowych i nabywców 

drewna. 

Wynik głosowania: przyjęto / odrzucono 

Za -             82 ………………. 

Przeciw -             1 ………… 

Wstrzymało się -  2………… 

 

 

24.  POSTULATY XXIII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” w Jedlni 

 

1. Sprzedaż lokali zbędnych (również o znacznej wartości księgowej), zamieszkałych przez 

podleśniczych, inżynierów nadzoru i inny pracowników oraz sprzedaż byłych leśniczówek, 

zamieszkałych przez emerytów oraz lokali, które nie posiadają kancelarii. 

2. Opracowanie tzw. „ścieżki kariery” dla pracowników LP (jakie kompetencje, wykształcenie, 

doświadczenie (staż pracy) oraz na jakich stanowiskach  powinni pracować), aby awansować na 

poszczególne stanowiska kierownicze: leśniczy, komendant straży leśnej, inżynier nadzoru, główny 

księgowy, sekretarz, zastępca nadleśniczego, nadleśniczy itd. 

3. Przeprowadzenie badań o wpływie farby do znaczenia drzew na zdrowie pracowników jej 

używających (podleśniczy, leśniczy). 
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4. Dalsze dążenie do zwiększenia przelicznika do rozliczania ryczałtów samochodów prywatnych 

używanych  do celów służbowych w warunkach terenowych. 

5. Objęcie Służby Leśnej przechodzącej na emeryturę mieszkającej w bezpłatnych lokalach 

funkcyjnych odprawą w wysokości 150 tysięcy złotych pod dwoma warunkami:  

1). Nie korzystali z żadnej preferencyjnej sprzedaży lokali lub innych świadczeń bezzwrotnych z LP. 

2). Rozpoczęli pracę w LP przed rokiem 1991 (wejście w życie nowej ustawy o lasach). 

6. Nie traktowanie jako naniesienia obcego małych obiektów infrastruktury ogrodowej i hodowlanej 

na osadach funkcyjnych pracowników LP a służących rekreacji i realizowaniu pasji 

pozazawodowych, przy zachowaniu wymogu zgody kierownika jednostki. 

7. Zadbanie o apolityczność związku zawodowego a jedynie angażowanie się w sprawy pracownicze.  

8. Wydłużenie zastrzeżonego trzymiesięcznego okresu na składanie wniosków o ustalenie prawa do 

nagrody jubileuszowej poprzez zaliczenie okresu studiów przewidzianego w PUZP zgodnie  

z protokołem dodatkowym nr 26.  

Postulaty przedkłada się Radzie KSPL do wykorzystania w dalszych działaniach. 

Wynik głosowania: przyjęto / odrzucono 

Za -              76………………. 

Przeciw -             0 ………… 

Wstrzymało się -  0………… 

 

 

 

 

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: 

1. Tomasz Sołtys – przewodniczący 

2. Sławomir Błażejewski – zastępca przewodniczącego  

3. Agnieszka Bednarz-Kochmańska – członek 

4. Mariusz Szwed – członek 

5. Tomasz Uszkowski - członek 


