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ZWIĄZEK LEŚNIKÓW POLSKICH

W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PROTOKÓŁ

KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sękocin Stary 30-31 marca 2017 r.

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:

UCHWAŁY ZJAZDU

Zjazd udziela absolutorium Radzie Krajowej za okres od ostatniego zjazdu 19.03.2016 r. do 30.03.2017 r.

Zjazd nadaje tytuł Honorowego Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej kol. 

Bronisławowi Sasinowi. 

Zjazd Krajowy ZLPwRP wyraża stanowczy sprzeciw w sprawie nowelizacji ustawy łowieckiej z proponowanymi w 

projekcie zapisami obciążającymi leśników obowiązkiem szacowania szkód łowieckich oraz wypłaty odszkodowań z tego 

tytułu .

Zjazd upoważnia Radę Krajową do podjęcia działań przeciwko próbie zniesławienia dobrego imienia Związku zawartej w 

uchwale nr 2/2017 Walnego Zebrania Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” 

przy RDLP Wrocław.
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Wniosek nr 1

Wniosek nr 10

Wniosek nr 11

Wniosek nr 12

Wniosek nr 14

Wniosek nr 15

Wniosek nr 16

Wniosek nr 17

Wniosek nr 18

ZJAZD ZOBOWIĄZUJE RADĘ KRAJOWĄ DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO 

REALIZACJI NASTĘPUJĄCYCH WNIOSKÓW:

Kontynuowania działań zmierzających do kompleksowego rozwiązania problemu mieszkaniowego w LP.

W związku z rosnącym rozmiarem obowiązków, szczególnie przy pozyskaniu drewna, pilnie podjąć natychmiastowe 

działania zmierzające do wzrostu zatrudnienia w LP. Wzrost zatrudnienia powinien być adekwatny do rozmiaru zadań w 

poszczególnych nadleśnictwach i RDLP, nastawiony szczególnie na dodatkowe etaty w grupie pracowników terenowych 

LP oraz specjalistów w nadleśnictwach, odciążających leśniczych i podleśniczych. 

Kontynuacja działań zmierzających do realizacji dodatkowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o którym mowa w § 

36 PUZP ("Pracownicy mogą podlegać dodatkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym") na koszt pracodawcy.

Kontynuowania działań zmierzających do nowelizacji zasad i wysokości ryczałtów i zwrotu kosztów  za używanie 

samochodów prywatnych do celów służbowych w LP.

Podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia nagród okolicznościowych typu „Dzień Leśnika" i świątecznych dla 

zakładów Lasów Państwowych poza pulą funduszu płac zakładu.

Doprowadzenia do zmian w zasadach naliczania nagród kwartalnych uwzględniających objęcie nagrodą także 

pracowników, którzy odchodzą na emeryturę w trakcie kwartału.

Kontynuowania działań zmierzających do zwiększenia dotacji finansowej z budżetu państwa na wynagrodzenia 

pracowników parków narodowych.

Doprowadzenia do uwolnienia limitu wynagrodzeń w parkach narodowych.

Wprowadzenia ścieżki awansu pracowników parków narodowych na wzór pracowników Lasów Państwowych.
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Wniosek nr 20

Wniosek nr 21

Wniosek nr 23

Wniosek nr 28

Wniosek nr 30

Wniosek nr 33

Wniosek nr 34

Zbigniew Nahajowski ……………………………………..

Maksymilian Brojek ……………………………………..

Andrzej Gajda ……………………………………..

Maciej Gerber ……………………………………..

Zbigniew Szostak ……………………………………..

Ireneusz Żelazny ……………………………………..

Dokonania zapisów w Statucie ZLPwRP umożliwiających realizację funkcji przewodniczącego Rady Krajowej, 

przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczących Okręgów pełnej kadencji poprzez uzyskanie 

statusu delegata na Zjazd do końca trwania kadencji.

Organizowania kolejnych Zjazdów w różnych miejscach.

PODPISY KOMISJI:            

Doprowadzenia do zmiany treści zapisu § 22 PUZP jednoznacznie nakładającego obowiązek tworzenia ZFŚS w 

jednostkach zatruniających poniżej 50 osób.

Podjęcia działań zmierzających do zmiany zapisu w zasadach sprzedaży drewna celem umożliwienia sprzedaży detalicznej 

dla firm przetwarzających surowiec drzewny, np. producentów drewna kominkowego.

Podjęcia działań znoszących podwójną certyfikację drewna, pozostawiając oparty na prawie europejskim certyfikat w 

systemie PEFC.

Podjęcia działań  zmierzających do udoskonalenia systemu informatycznego LP i zapewnienia płynności pracy 

użytkownikom SILP-u, ze szczególnym uwzględnieniem Stanowiska Leśniczego, również poprawienia jakości technicznej 

rejestratorów celem przyspieszenia ich pracy.

Podjęcia działań zmierzających do szybkiego wdrożenia opracowanej nowelizacji "Klasyfikacji jakościowo-wymiarowej" 

i "Warunków technicznych drewna" dla usprawnienia pracy służb terenowych.
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