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Wniosek nr 1

Wniosek nr 2

Wniosek nr 3

Wniosek nr 4

Wniosek nr 5

Wniosek nr 6

Wniosek nr 7

Wniosek nr 8

ZJAZD ZOBOWIĄZUJE RADĘ KRAJOWĄ DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO REALIZACJI 

NASTĘPUJĄCYCH WNIOSKÓW:

Kontynuowania działań zmierzających do kompleksowego rozwiązania problemu mieszkaniowego w Lasach 

Państwowych poprzez zmiany w ustawie o lasach i przepisach wykonawczych w celu umożliwienia wykupu wszystkich 

mieszkań i osad przez pracowników LP. Do czasu osiągnięcia porozumienia doprowadzić do: 

- wycofania zarządzenia nr 38 Dyrektora Generalnego LP w sprawie naliczania czynszów;

- urealnienia do poziomu cen rynkowych wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego pracownikom SL za 

zamieszkiwanie we własnym lokalu.

Kontynuowania działań zmierzających do wprowadzenia zapisów w PUZP dotyczących przyznania dodatku 

transportowego dla pracowników LP wykorzystujących samochody prywatne do celów służbowych.

Doprowadzić do realizacji dodatkowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego o którym mowa w § 36 PUZP na koszt 

pracodawcy.

Prowadzenia działań zmierzających do przedłużenia okresu obowiązywania jednorazowej odprawy pieniężnej dla 

pracownika, z którym rozwiązano stosuek pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy na kolejne 5 lat, tj. do 31 grudnia 

2020 r.

Doprowadzenia do wypłacenia w trybie pilnym pracownikom parków narodowych dodatkowych środków finansowych 

zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2015.

Doprowadzenia do wprowadzenia systemowych zmian prawnych dotyczących rozwiązania problemu niskich płac w 

parkach narodowych, docelowo do poziomu zbliżonego do płac w Lasach Państwowych.

Prowadzenia działań zmierzających do rozszerzenia uprawnień do umundurowania dla pracowników poza Służbą Leśną.

Kontynuowanie działań zmierzających do zwiększania zatrudnienia w LP, szczególnie w terenie.
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Wniosek nr 9

Wniosek nr 10

Wniosek nr 11

Wniosek nr 12

Wniosek nr 13

Henryk Chabowski ……………………………………..

Zbigniew Nahajowski ……………………………………..

Marek Słowikowski ……………………………………..

Mirosława Głowacka ……………………………………..

Adam Podsiadło ……………………………………..

Piotr Małż ……………………………………..

PODPISY KOMISJI:            

Doprowadzenia do wdrożenia we wszystkich nadleśnictwach uproszczonych metod wykonywania szacunków brakarskich 

dla wszystkich kategorii cięć.

Doprowadzenie do wprowadzenia transparentnych zasad nagradzania pracowników na wszystkich szczeblach.

Prowadzenia działań zmierzających do stworzenia  centrum medycznego zajmującego się kompleksowym leczeniem 

pracowników LP chorych na boreliozę.

Kontynuowania działań zmierzających do egzekwowania przestrzegania przez kierowników jednostek § 35 ust. 4 PUZP 

odnośnie rozliczania podróży służbowych związanych z działalnością związkową w ramach delegacji.

Doprowadzenie do realnego poziomu wysokości ryczałtu za utrzymanie kancelarii leśniczego oraz jej otoczenia.
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