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UCHWAŁY, STANOWISKA, WNIOSKI I APELE 

XXIV WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW 

KRAJOWEJ SEKCJI PRACOWNIKÓW LEŚNICTWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

Wąbrzeźno 7-9 października 2019 r. 

 

Komisja w składzie: 

Tomasz Sołtys – przewodniczący 

Sławomir Błażejewski – członek 

Agnieszka Bednarz-Kochmańska – członek 

Mariusz Szwed – członek 

Tomasz Uszkowski - członek 

 

Uchwała nr 1/XXIV/2019 (do użytku wewnętrznego) 
 

Uchwała nr 2/XXIV/2019 (do użytku wewnętrznego) 

 

1. Wnioskodawca Marcin Kowalski mandat nr 4 

 

Uchwała nr 3/XXIV/2019 
XXIV Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” 

ws. zmian do zasad sprzedaży nieruchomości 

 

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” udziela 

pełnomocnictwa przewodniczącemu KSPL do wyrażenia pozytywnej opinii do pisma DGLP znak 

sprawy ZI.160.5.2019 z dnia 19.09.2019 r. dotyczącą podniesienia wartości nieumorzonej 

nieruchomości (księgowej netto) ograniczającej możliwość sprzedaży do wysokości 200 000zł, 

przy każdorazowym uwzględnieniu sytuacji finansowej jednostki. 

Jednocześnie wnioskujemy o rzetelne uwzględnienie stanowisk organizacji związkowej  

lub przedstawiciela załogi w nadleśnictwach, gdzie nie ma organizacji związkowej. 

Negatywnie zaopiniowany przez ww. wniosek o sprzedaż nieruchomości powinien zostać 

odrzucony na poziomie rdlp z dalszego procedowania. 

 

 

Wynik głosowania: przyjęto/odrzucono 

- za 63, 

- przeciw  0, 

- wstrzymujących się 3. 
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2. Wnioskodawca Józef Bierowiec mandat nr 23 

 

Stanowisko nr 1/XXIV/2019 
XXIV Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” 

ws. poparcia inicjatywy budowy pomnika leśników polskich  
 

Walne Zebranie Delegatów KSPL NSZZ „Solidarność” popiera inicjatywę budowy pomnika leśników 
polskich wyrażonej w uchwale nr 1/2019 RSPL NSZZ „Solidarność” Region Małopolska podjętej w dniu 
25.09.2019 r. w Krakowie. 

 
 

Wynik głosowania: przyjęto/odrzucono 

- za 52, 

- przeciw 0, 
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- wstrzymujących się 11. 

 

 

3. Wnioskodawca: Mariusz Zieliński mandat nr 85 

 

Stanowisko nr 2/XXIV/2019 
XXIV Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” 

ws. zarządzania środkami przekazywanymi na rzecz Funduszu Dróg Samorządowych  
 

Walne Zebranie Delegatów KSPL NSZZ „Solidarność” wyraża stanowisko, iż wpłatami 

dokonywanymi na rzecz Funduszu Dróg Samorządowych z przychodów uzyskiwanych  

ze sprzedaży drewna, o których mowa w art.58b Ustawy o Lasach, powinien dysponować 

właściwy terytorialnie nadleśniczy.  

Zebranie zobowiązuje Przewodniczącego do przekazania niniejszego stanowiska Dyrektorowi 

Generalnemu Lasów Państwowych jako inicjatywę odpowiednich zmian w Ustawie o Lasach. 

 

Wynik głosowania: przyjęto/odrzucono 

- za 47 , 

- przeciw 1, 

- wstrzymujących się 7. 

 

 

 

4. Wnioskodawca: Mariusz Zieliński mandat nr 85 

 

Stanowisko nr 3/XXIV/2019 
XXIV Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” 

ws. uznania RDLP we Wrocławiu za dyrekcję dotkniętą stanem klęski  
 

Walne Zebranie Delegatów KSPL NSZZ „Solidarność” żąda uznania RDLP we Wrocławiu  

za dyrekcję objętą stanem klęski. 

 

Uzasadnienie: 

W ostatnich latach na terenie większość nadleśnictw Dyrekcji boryka się z suszą, która 

doprowadziła do pogorszenia stanu sanitarnego lasów i w konsekwencji do pozyskiwania 

dużych ilości drewna świerkowego i sosnowego niskiej jakości – co skutkuje niższymi 

przychodami z ich sprzedaży. To samo dotyczy drewna z klęski wiatrołomów z 2017 roku  

– również powodujących zwiększenie rozmiaru użytków przygodnych i tym samym kosztów 

pozyskania. 

Ponadto plany wydatków na rok 2020 zostały mocno zredukowane i wiąże się to  

ze zmniejszeniem wykonanie zakresu zadań gospodarczych.  

 

Wynik głosowania: przyjęto/odrzucono 

- za 27 , 

- przeciw 18, 

- wstrzymujących się 22. 
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5. Wnioskodawca Marcin Kowalski mandat nr 4 

 

Wniosek nr 1/XXIV/2019 
XXIV Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” 

ws. sytuacji płacowej ZPD LP w Lęborku 

 

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” zwraca 

się do Przewodniczącego KSPL z wnioskiem o podjęcie wszelkich działań mających na celu 

zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ZPD LP w Lęborku.  

 

Uzasadnienie: odpowiedź dyrektora ZPD LP Błażeja Cichockiego na pismo przewodniczącego 

KZ Waldemara Syldatka w sprawie sytuacji ekonomicznej zakładu – w załączeniu. 

 

Wynik głosowania: przyjęto/odrzucono 

- za 68 , 

- przeciw 0, 

- wstrzymujących się 0. 

 

 

 

6. Wnioskodawca Małgorzata Baran mandat nr 8 

Wniosek nr 2/XXIV/2019 
XXIV Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” 

ws. wprowadzenia zmian w ramowym regulaminie organizacyjnym dla rdLP 

 

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa wnioskuje do Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych o wprowadzenie zmian ramowego regulaminu 

organizacyjnego dla rdlp i nadleśnictw polegających na wyodrębnieniu w strukturze 

organizacyjnej komórki ds. BHP ze względu na  bezpośrednią podległość pracodawcy  

przez  pracowników wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Uzasadnienie: 

Art. 237 11 - Kodeks Pracy rozdział X Służba bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997.109.704). 

 

Wynik głosowania: przyjęto/odrzucono 

- za 37 , 

- przeciw  10 , 

- wstrzymujących się 14. 

 

 

7. Wnioskodawcy: Małgorzata Baran mandat nr 8, Mariusz Zieliński mandat nr 85 

 

Wniosek nr 3/XXIV/2019 
XXIV Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” 

ws. udzielenie informacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
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Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa wnioskuje do Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych o udzielenie informacji w zakresie postępu prac związanych 

z wprowadzeniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PGL LP, postępu 

prac związanych  z opracowaniem jednolitej dokumentacji i wprowadzeniem modułu BHP  

w SILPweb. 

 

Uzasadnienie: 

Rada Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”  wnioskowała o powyższe 

25.01.2019 r., nr wniosku 1/2019 oraz w 2017 r. – XXII WZD w dn. 22-24.03.2017r.:  

- wdrożenie systemu pomoże spełnić wymagania określone w przepisach prawa,  

- w przedsiębiorstwach wdrażających systemy zarządzania BHP poprawiają się warunki pracy, 

- zmniejszenie liczby wypadków przy pracy (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, 

Zakres zagadnień i kryteriów związanych z jakością i organizacją pracy weryfikowanych 

podczas certyfikacji (FSC, PEFC) bezpośrednio wskazuje na potrzebę proponowanego 

uregulowania. 

 

Wynik głosowania: przyjęto/odrzucono 

- za 61 , 

- przeciw 0, 

- wstrzymujących się 1. 
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8. Wnioskodawca Józef Bierowiec mandat nr 23 

 

Wniosek nr 4/XXIV/2019 
XXIV Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” 

ws. poprawy świadczeń realizowanych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego 
 

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa postuluje do Rady KSPL 
NSZZ „Solidarność” o podjęcie działań zmierzających do poprawy jakości świadczeń 
realizowanych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników PGL LP.  

Uzasadnienie: 

 

 
Wynik głosowania: przyjęto/odrzucono 

- za  54, 

- przeciw 0, 

- wstrzymujących się 1. 

 

9.  Wnioskodawca Sławomir Błażejewski mandat nr 69 

 

Wniosek nr 5/XXIV/2019 
XXIV Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” 

ws. wydzielania części zamówień publicznych tzw „pakietów harvesterowych” 
 

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”wnosi 

zapytanie do DGLP o jednoznaczne stanowisko w sprawie zgodności z prawem wprowadzenia 
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nakazu wydzielania w zamawianych usługach leśnych tzw. „pakietów harvesterowych”  

w nadleśnictwach z egzekucją poprzez regionalne dyrekcje LP. 

 

Walne Zebranie Delegatów stoi na stanowisku, że decyzja o wprowadzeniu i ustalenie zakresu 

maszynowego pozyskania drewna  powinny - zgodnie z ustawą o lasach (art.35) oraz Prawem  

zamówień publicznych – być w gestii nadleśniczych. Przemawia za tym także istotne 

zróżnicowanie uwarunkowań rynku usług i pracy, do którego nadleśnictwa przystosowywały 

się samodzielnie i w znakomitej większości z dobrymi rezultatami. Wymuszone wprowadzenie 

„pakietów harvesterowych” utrudni i tak już skomplikowana sytuację wyłonienia wykonawców 

na prace ręczne i pozostałe mechaniczne. 

WZD stoi także na stanowisku, że wywieranie presji na kierowników zamawiającego (jakimi są 

nadleśniczowie) jest rażącym naruszeniem zasad zarządzania i niezgodne z prawem.  

 

Wynik głosowania: przyjęto/odrzucono 

- za  39, 
- przeciw  9, 
- wstrzymujących się 15 
 

 

10. Wnioski dotyczące wartości bonów żywieniowych 

11.1. Wnioskodawca:  Waldemar Madziński mandat nr 73  

Wnioskodawca, Waldemar Madziński wycofał projekt stanowiska. 

11.2. Wnioskodawca: Sławomir Krakowiak mandat nr 41  

XXIV WZD Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” zobowiązuje 

przewodniczącego KSPL do wynegocjowania wydawania posiłków profilaktycznych w postaci 

bonów dla uprawnionych pracowników PGL LP w kwocie netto nie niższej niż 30% diety 

przysługującej z tytułu podróży służbowej. 

Wynik głosowania: przyjęto/odrzucono 

- za  15, 

- przeciw 50, 

- wstrzymujących się 5. 

 

11. Wniosek dotyczący udziału LP w projekcie spółki Polskie Domy Drewniane dot. budowy 

domów drewnianych. 

 

Wnioskodawcy: Krzysztof Wiśniewski mandat nr 19, Jacek Cichocki mandat nr 70 – projekt 

wycofano 

 

12. Wnioskodawca Agnieszka Bochniarz-Kochmańska mandat nr 24 

 

Wniosek nr 6/XXIV/2019 
XXIV Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” 

ws. wydania interpretacji wraz z przykładami dot. zastępstw za nieobecnego pracownika 

 

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”,  

w odniesieniu do przyjętego Protokołu dodatkowego nr 29 PUZP w zakresie § 7  
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– dotyczącego zastępstw za nieobecnego pracownika, wnioskuje do stron Układu o wydanie 

interpretacji wraz z przykładami, która pozwoli wszystkim nadleśnictwom w jednakowy sposób 

interpretować zapisy powyższego paragrafu.  

 

Uzasadnienie:  

Zapis ten budzi nadal kontrowersje i jest różnie interpretowany w nadleśnictwach szczególnie 

w zakresie sposobu rozliczania finansowego zastępstw. 

 

Wynik głosowania: przyjęto/odrzucono 

- za 55, 

- przeciw  0, 

- wstrzymujących się 5. 


