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P KSPL 0010.9.2019 Toruń, dnia 9 lipca 2019 r.
/drogą elektroniczną/

Pan
Andrzej Konieczny 
Dyrektor Generalny 
Lasów Państwowych

W związku z narosłymi problemami w Lasach Państwowych, wskazywanymi Panu Dyrektorowi 

na organizowanych przez Krajową Sekcję Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność" zebraniach, 

domagamy się:

1. Podjęcia prac nad regulacją płac najniżej zarabiających pracowników LP

KSPL NSZZ „Solidarność" występowała do Pana Dyrektora kilkakrotnie o udzielenie 

uzupełniających informacji dot. kształtowania się wynagrodzeń pracowników 

oraz zatrudnienia. Na wystąpienie z dnia 28.05.2019 r. do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 

Mając na względzie dostępne w DGLP narzędzia informatyczne - sporządzenie informacji 

nie powinno trwać tak długo. Wystąpiliśmy o informację do Pana Dyrektora bezpośrednio, 

gdyż takie są zasady partnerstwa i współpracy, które deklarowaliśmy. Sprawę poruszyłem 

na posiedzeniu Rady Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL NSZZ „Solidarność" w dniu 18.06.2019 r. 

w Warszawie, w którym to uczestniczyli Pana przedstawiciele a także M inister Środowiska, 

Pan Henryk Kowalczyk oraz Sekretarz Stanu Główny Konserwator Przyrody - Pani Małgorzata 

Golińska. Kwestia rozpoczęcia prac dot. wynagrodzeń jest na tyle istotna, 

że obecnie budowany jest plan finansowy na 2020 rok co z kolei determinuje przyjęcie 

konkretnych wskaźników. W naszej ocenie zamrożenie stawki wyjściowej (elementu 

składowego wynagrodzenia) nie może oznaczać wyłączenia prac nad przedmiotowymi 

regulacjami.
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2. Uporządkowania kwestii dotyczącej umundurowania

Zamiast poprawy obserwujemy powiększający się chaos w tej dziedzinie. Brak jest cyklicznych 

komunikatów ze strony Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych odnośnie postępu prac przy 

wdrażaniu w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17.12.2017 r. w sprawie wzorów 

munduru leśnika i oznak osób uprawnionych do ich noszenia. Niestety obserwujemy również, 

ze w użyciu pojawiają się wzory umundurowania nie mające odniesienia w prawnej podstawie.

3. Uporządkowania kwestii delegowania związkowców w świetle Ponadzakładowego Układu 

Zbiorowego Pracy dla Pracowników PGL LP

Domagamy się konsekwencji i przestrzegania postanowień określonych § 35 ust.l pkt 4 

Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PGL LP z dnia 29.01.1998 r. 

z późniejszymi zmianami. Niestety coraz częściej doświadczamy swobodnej interpretacji 

i podejścia do ww. zapisów PUZP przez kierowników jednostek LP (dyrektorzy, nadleśniczowie) 

objawiających się choćby nieprzestrzeganiem przez kierowników jednostek LP niższych szczebli 

ustaleń podjętych na poziomie krajowym pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów 

Państwowych a centralami związków zawodowych działających w LP.

4. Udzielenia informacji dotyczących zmian formy organizacyjno-prawnej Lasów Państwowych

Oczekujemy jednoznacznego oświadczenia od Pana Dyrektora, czy prowadzone są prace 

nad zmianą formy organizacyjno-prawnej Lasów Państwowych na szczeblu rządowym, 

resortowym lub innym Panu wiadomym. Czy w najbliższym czasie należy spodziewać się 

redukcji liczby nadleśnictw, zakładów LP o zasięgu regionalnym i krajowym oraz regionalnych 

dyrekcji LP?
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Na powyższe kwestie Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność" oczekuje 

od Pana Dyrektora wyjaśnień oraz podjęcia zdecydowanych działań najpóźniej 

do 15.08.2019 r. Nadmieniamy iż wskazane problemy są tylko ułamkiem jakie wyrażamy 

na zebraniach związkowych z udziałem Pana oraz Pana przedstawicieli a także w kierowanych 

do Pana Dyrektora uchwałach, stanowiskach i pozostałej korespondencji. Podstawowym celem 

naszego działania jest ochrona praw pracowniczych oraz miejsc pracy -  i dla realizacji tego celu 

sięgniemy po wszelkie inne dozwolone prawem środki, jeśli zasada partnerstwa ze strony Pana 

Dyrektora zawiedzie.

Do wiadomości:

- Pan Henryk Kowalczyk - Minister Środowiska

- Pani Małgorzata Golińska - Sekretarz Stanu Główny Konserwator Przyrody

- Kol. Piotr Duda - Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność"

- Kol. Zbigniew Kuszlewicz - Przewodniczący Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL NSZZ „Solidarność"
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