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Uchwała nr 1

Uchwała nr 2

Uchwała nr 3

Uchwała nr 4

Uchwała nr 5

Zjazd wyraża dezaprobatę dla decyzji Dyrektora Generalnego o nie przybyciu na Zjazd w dniu 16 marca 2018 r.

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

Naumukowi.

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

Tybiszewskiemu.

Zjazd udziela absolutorium Radzie Krajowej za okres od ostatniego zjazdu 31.03.2017 r. do 16.03.2018 r.

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

Rychlewskiej.

Zbigniew Nahajowski

UCHWAŁY ZJAZDU

ZWIĄZEK LEŚNIKÓW POLSKICH

W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PROTOKÓŁ

KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO

ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

                    Sękocin Stary 15-17 marca 2018 r.

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:
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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

Kontynuowania działań zmierzających do nowelizacji zasad zwrotu kosztów za używanie samochodów prywatnych do 

celów służbowych w LP oraz umożliwienie zawieranie umów na kilka samochodów w tym także na samochody ciężarowe 

(np. PICK-UP), oraz urealnienie zwrotu ponoszonych kosztów szczególnie w nadleśnictwach klęskowych.

Podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia zapisów w ustawie o ochronie przyrody umożliwiających zwolnienie z 

podatku dochodowego od osób fizycznych ekwiwalentu za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych dla 

pracowników PN.

Podjęcia działań zmierzających do aktualizacji wykazu stanowisk w SL, uzupełniając o stanowisko n.p. "Komendant 

Straży Leśnej".

Podjęcia działań mających na celu umożliwienie wydzielenia i ustanowienia w nadleśnictwach samodzielnego stanowiska 

administratora systemów informatycznych lub stanowiska, w którym zakres czynności w przeważającej części związany 

byłby z zarządzaniem systemami informatycznymi. 

W związku z ogromnym rozmiarem obowiązków i zadań, szczególnie w terenie, podjąć działania zmierzające do wzrostu 

zatrudnienia w grupie pracowników terenowych LP.

Podjęcia działań umożliwiających wprowadzenie zasad naliczania równoważnika pieniężnego dla osób uprawnionych do 

bezpłatnego mieszkania, a zamieszkujących we własnych lokalach w sposób identyczny z naliczaniem czynszu w lokalach 

będących w zasobach LP.

Podjęcia działań zmierzających do uchylenia decyzji Dyrektora DGLP dotyczącej ograniczenia sprzedaży mieszkań o 

wartości księgowej powyżej 100 tys. zł.

ZJAZD ZOBOWIĄZUJE RADĘ KRAJOWĄ DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO 

REALIZACJI NASTĘPUJĄCYCH WNIOSKÓW:

Kontynuowania działań zmierzających do kompleksowego rozwiązania problemu mieszkaniowego w LP.
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Wniosek nr 9

Wniosek nr 10

Wniosek nr 11

Wniosek nr 12

Wniosek nr 13

Wniosek nr 14

Wniosek nr 15

Wniosek nr 16

Wniosek nr 17

Wniosek nr 18

Wystąpienia do Dyrektora DGLP o przesunięcie terminu sporządzania planów na rok następny na koniec września.

Podjęcia działań zmierzających do zmiany zapisu w §34 pkt 4 PUZP z „Podstawę wymiaru odprawy pieniężnej stanowi 

wynagrodzenie otrzymywane za ostatni miesiąc zatrudnienia” na „Podstawę wymiaru odprawy pieniężnej stanowi 

wynagrodzenie należne za ostatni miesiąc zatrudnienia”

Podjęcia działań zmierzających do rozpoczęcia rzetelnych badań weryfikujących wyniki  wykonanej na zlecenie DGLP 

"Analizy obciążenia pracą i narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe na stanowiskach pracy leśniczego i 

podleśniczego". 

Podjęcia działań zmierzających do zwiększenia wynagrodzenia pracowników szkół resortowych Ministra Środowiska 

poprzez wyłączenie z obliczania wysokości minimalnego wynagrodzenia dodatku za wysługę lat, wypłacanie dodatku za 

pracę w godzinach nadliczbowych, przywrócenie funduszu premiowego, przyznanie nagrody jubileuszowej po 45 latach 

pracy oraz zwiększenie odprawy emerytalno-rentowej.

Podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia zmian w PUZP lub innych ścieżek umożliwiających finansowanie 

kontynuowania leczenia choroby zawodowej dla pracowników, którzy w jego trakcie przechodzą na emeryturę.

Wyegzekwowania uzgodnionej z kierownictwem DGLP na Zjeździe w 2017 roku zmiany zapisu w Zarządzeniach 

dotyczących awansów dotyczącej 1/3 załogi zamiast "33%" na "1/3".

Podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia rozwiązań prawnych umożliwiających zwiększenie wynagrodzeń 

pracowników parków narodowych poprzez zwiększenie dotacji na parki narodowe z budżetu państwa i zwiększenie limitu 

na wynagrodzenia.

Podjęcia działań zmierzających do przywrócenia indeksacji wzrostu wynagrodzeń o wspólczynik 1,5% rocznie.

Podjęcia działań umożliwiających wprowadzenie obligatoryjnego mechanizmu zwiększenia ryczałtu samochodowego 

pracownikom terenowym pracującym w zespołach dwuosobowych w sytuacjach, gdy jedna z osób nie korzysta z 

należnego ryczałtu.

Podjęcia działań umożliwiających zaliczenie do stażu pracy pomaturalnych szkół leśnych.
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Wniosek nr 19

Wniosek nr 20

Wniosek nr 21

Wniosek nr 22

Wniosek nr 23

Wniosek nr 24

Wniosek nr 25

Wniosek nr 26

Wniosek nr 27

Wniosek nr 28

Podjęcia działań doprowadzających do uzyskania jasnych kryteriów wynagradzania za zastępstwo pracownika podległego, 

np. dla leśniczego podczas nieobecności podleśniczego.

Podjęcia działań zmierzających do wnioskowania o eliminowanie zarządzeń sprzecznych wewnętrznie.

Podjęcia działań mających na celu rozwiązanie problemów z wolno działającym sprzętem komputerowym w kancelariach 

leśniczych i niepełnej kompatybilności pakietów biurowych używanych w nadleśnictwach i w kancelariach.

Podjęcia działań prowadzących do zmian w systemach informatycznych LP automatyzujących przekazywanie zastępstw.

kontynuowania działań mających na celu poprawę szeroko pojętego PR Lasów Państwowych.

Podjęcia działań umożliwiających skorzystanie z bezpłatnego leczenia sanatoryjnego pracownikom nadleśnictw 

klęskowych bezpośrednio zaangażowanym w usuwanie skutków klęsk, oraz uproszczenia procedury kierowania 

pracowników na leczenia sanatoryjne.

Podjęcia działań zmierzających do porozumienia na szczeblu krajowym dotyczącego ubezpieczenia zdrowotnego 

wszystkich chętnych pracowników oraz emerytów na warunkach korzystniejszych niż indywidualne umowy w 

jednostkach LP.

Podjęcia działań zmierzających do utworzenia programu grupowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

pracowników LP.

Doprowadzenia do zapisu w PUZP o przyznaniu prawa do refundacji okularów korekcyjnych do pracy na wszystkich 

stanowiskach pracy związanych z obsługą urządzeń elektronicznych, niezależnie od czasu ekspozycji.

Podjęcia działań umożliwiających wykonywanie sortymentów S4 w długościach 2,40 mb i 2,50 mb we wszystkich 

dyrekcjach LP.
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Wniosek nr 29

Wniosek nr 30

Wniosek nr 31

Wniosek nr 32

Zbigniew Nahajowski ……………………………………..

Radosław Jaśkiewicz ……………………………………..

Maciej Gerber ……………………………………..

Piotr Cebula ……………………………………..

Wojciech Kubica ……………………………………..

Zbigniew Szostak ……………………………………..

PODPISY KOMISJI:            

Podjęcia działań zmierzających do zwiększenia udziału przedstawicieli ZLPwRP w pracach komisji parlamentarnych 

pracujących nad projektami ustaw wpływających na interesy pracowników - członków Związku.

Definitywnego rozwiązania problemu braku respektowania przez część pracodawców zapisu § 35 PUZP pkt 4 

dotyczącego delegowania i pokrywania kosztów delegacji członków krajowych i zakładowych organizacji związków 

zawodowych. 

Rozwiązania problemu nadmiernego obciążania dokumentacją papierową pomimo istnienia (obowiązywania) 

dokumentacji elektronicznej.

Wyrażenia sprzeciwu w sprawie planów wyłączenia sprzedaży drewna ze struktur PGL LP.
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