
           

                                                                                                                       

                 

                       ZWIĄZEK  LEŚNIKÓW POLSKICH                                                                   

                                                                                                                            

W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

                                                                                                                               

Zjazd Krajowy  

 

           

"PROTOKÓŁ 

KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO 

ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH W RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ"        

Sękocin Stary 28-29 marca 2014 r.      

        

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:      

        

Zbigniew Nahajowski Przewodniczący Wrocław Milicz      Świętoszyn 

Andrzej Gajda       Członek    Katowice Lubliniec Biuro  

Anna Wiśniewska       Członek          Toruń   Rytel Biuro  

Barbara Jarzębak             Członek           Radom Chmielnik   Biuro  

Sławomir Kucal       Członek            Szczecin  Biuro RDLP  

Władysław Pielechowsk     Członek            Szczecin   Gryfino  Biuro 

  



UCHWAŁY ZJAZDU        

Uchwała nr 1       

Zjazd udziela absolutorium Radzie Krajowej za okres od 

ostatniego zjazdu w XI 2012 do 28.03.2014 r.   

     

Uchwała nr 2       

Kontynuowanie działań zmierzających do kompleksowego 

rozwiązania problemów mieszkaniowych.    

    

Uchwała nr 3       

Zobowiązuje się Radę Krajową do kontynuowania działań w 

sprawie zmian w zasadach zatrudniania pracowników LP – 

zatrudnienie na umowę o pracę zamiast powołania.  

      

ZJAZD ZOBOWIĄZUJE RADĘ KRAJOWĄ DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ 

ZMIERZAJĄCYCH DO REALIZACJI NASTĘPUJĄCYCH 

WNIOSKÓW:        

Wniosek nr 1       

Mając na uwadze znaczny wzrost zadań realizowanych na 

stanowisku leśniczego spowodowany zwiększonym 

pozyskaniem wynikającym z nowych PUL oraz wymagań 

pracodawcy określonych instrukcjami, zarządzeniami i 

procedurami wnosimy o standaryzację tego stanowiska w 

zakresie zadaniowego czasu pracy.      

  

Wniosek nr 2       

Kontynuacja działań dotyczących upraszczania wykonywania 

szacunków brakarskich oraz polepszania pracy stanowiska 

leśniczego.        

Wniosek nr 3       

Podjąć działania w celu sprawdzenia zasadności podpisywania 

zgody na monitorowanie połączeń telefonicznych i poczty 



elektronicznej wykonywanych na sprzęcie służbowym.  

      

Wniosek nr 4       

Kontynuować działania zmierzające do opracowania wytycznych 

w sprawie zasad naliczania zwrotu kosztów  za utrzymanie 

kancelarii leśniczego.        

Wniosek nr 5       

Dążyć do wprowadzenia zapisów w PUZP umożliwiających 

wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla osób nieposiadających  

możliwości wykupu mieszkań z zasobów LP.    

    

Wniosek nr 6       

Doprowadzić niezwłocznie do wypłaty dodatku mieszkaniowego 

wszystkim, którzy utracili prawo do bezpłatnego mieszkania na 

podstawie Rozporządzenia Min. Środowiska z 17 grudnia 2009 

r, a ich czynsz przekracza 330 zł.      

  

Wniosek nr 7       

Doprowadzić do ujednolicenia i właściwej interpretacji 

przepisów dotyczących podatku od nieruchomości dla 

pracowników LP.        

Wniosek nr 8       

Wystąpić do Dyrektora Generalnego o zmianę zapisu 

Zarządzenia nr 62 z 2013 r  i spowodować rekompensatę dla 

osób poszkodowanych.        

Wniosek nr 9       

Podjąć działania zmierzające do podniesienia wysokości 

wynagrodzenia pracownikom LP za pełnione w domu dyżury p-

poż.        

Wniosek nr 10       

Dążenie do zwiększenia dotacji z budżetu Państwa dla parków 

Narodowych rekompensujących brak podwyżek płac  za okres 



od 2009 do 2014 roku oraz zniesienia limitu wynagrodzenia 

pracowników parków narodowych.      

  

Wniosek nr 11       

Kontynuowanie rozmów z DGLP w celu podniesienia w roku 

2014 stawki wyjściowej płac dla wszystkich pracowników LP.

        

Wniosek nr 12       

W związku z podniesieniem wieku emerytalnego dokonać w 

PUZP  zmiany zasad przyznawania nagród jubileuszowych: 450 

% po przepracowaniu 45 lat oraz podniesienie podstawy 

wymiaru.        

Wniosek nr 13       

"Wyjaśnić zasady ustalania podstawy naliczenia dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego (tzw. 13-stka) tj: 

   - Czy z podstawy wymiaru dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego wyłącza się: 

   - wynagrodzenie za dodatkowy urlop na leczenie sanatoryjne, 

   - wynagrodzenie za płatny urlop dla poratowania zdrowia 

udzielany pracownikom. 

W SILP ująć zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie 

naliczenia, które wchodzą w skład dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego (tzw. 13-stki)."        

Wniosek nr 14       

Określić wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za zastępstwo, 

tj. czy naliczyć wynagrodzenie za dni kalendarzowe, czy za dni 

robocze za dany okres zastępstwa (zaznacza się, że okres 

zastępstwa określany jest w protokołach przekazania w dniach 

kalendarzowych).        

Wniosek nr 15       

"§ 34 ust. 4 PUZP 



""Podstawę wymiaru odprawy pieniężnej stanowi 

wynagrodzenie otrzymywane za ostatni miesiąc zatrudnienia."" 

Doliczać do podstawy wartość deputatu opałowego."  

      

Wniosek nr 16       

Podjąć działania zmierzające do egzekwowania przestrzegania 

przez kierowników jednostek § 35 ust. 4 PUZP odnośnie 

rozliczania podróży służbowych związanych z działalnością 

związkową w ramach delegacji.      

  

Wniosek nr 17       

Doprowadzenie do zmiany w zasadach używania samochodów 

prywatnych do celów służbowych poprzez wprowadzenie 

dodatku do wypłacanych ryczałtów za jazdę terenową lub 

dodatku transportowego, zwiększenie limitu z tytułu zastępstwa 

od 1 dnia.        

Wniosek nr 18       

Podjąć działania w kierunku poprawy wizerunku LP m.in. 

poprzez wykorzystanie komunikacji marketingowej - PR. 

       

Wniosek nr 19       

Ustalenie konkretnej daty Dnia Leśnika.     

   

Wniosek nr 20       

Podjąć działania zmierzające do kontynuowania programu 

"Aktywne Udostępnianie Lasu" zagrożonego ograniczaniem 

nakładów inwestycyjnych w LP po ostatniej nowelizacji ustawy 

o lasach, co doprowadzi do utraty stanowisk pracy w Zespołach 

Składnic LP Lębork, Białogard, Stargard, Jarocin, Wrocław. 

       

Wniosek nr 21       



Kontynuować działania zmierzające do polepszenia diagnostyki i 

leczenia chorób zawodowych pracowników LP i PN ze 

szczególnym uwzględnieniem boreliozy.     

   

Wniosek nr 22       

Kontynuować starania o refundowanie pracownikom LP i PN 

zakupu okularów korekcyjnych.      

  

PODPISY KOMISJI:                    

Zbigniew Nahajowski   …………………………………….. 

    

Andrzej Gajda                  …………………………………….. 

    

Anna Wiśniewska           …………………………………….. 

    

Barbara Jarzębak    …………………………………….. 

    

Sławomir Kucal    …………………………………….. 

    

Władysław Pielechowski   …………………………………….. 

    


