
Lista uchwał podjętych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Związku Leśników Polskich 

Regionu Górnośląskiego w Ustroniu-Jaszowcu 

 w dniu 23-24 czerwca 2015 roku. 

 

Uchwała nr 1/2015 

Zobowiązuje się Radę Regionu do wystąpienia poprzez Radę Krajową do Dyrektora 

Generalnego PGL LP o przywrócenie indeksacji płac i wyrównanie zaległości zgodnie z 

obowiązującym prawem. 

Uchwała nr 2/2015 

Zobowiązuje się Radę Regionu do podjęcia działań mających na celu wprowadzenia nowych 

jednolitych zasad naliczania ekwiwalentu za utrzymanie kancelarii poprzez analizę kosztów 

utrzymania kancelarii w zależności od statusu, rodzaju, wielkości, otoczenia i wyposażenia 

kancelarii. 

Uchwała nr 3/2015 

W związku z negatywną oceną systemu operacyjnego zainstalowanego na „komputerach 

leśniczego” nie w pełni kompatybilnego z systemem na którym pracują pozostali pracownicy 

LP, uniemożliwiającego bezkolizyjny transfer dokumentów w obu kierunkach i inne 

problemy, zobowiązuje się Radę Regionu do podjęcia działań mających na celu wymianę 

oprogramowania lub sprzętu w kancelariach leśnictw. 

Uchwała nr 4/2015 

Zobowiązuje się Prezydium Rady Regionu do zorganizowania szkoleń  dla przedstawicieli 

organizacji zakładowych z prawa pracy i technik negocjacyjnych. 

Uchwała nr 5/2015 

Zobowiązuje się przedstawicieli w Radzie Krajowej na szczeblu krajowym oraz Rady Regionu 

na szczeblu regionu do wpływania na kształtowanie zmian związanych z zarządzaniem 

zasobami ludzkimi na poszczególnych etapach ich realizacji. 

Uchwała nr 6/2015 

Zobowiązuje się Radę Regionu do uzyskania informacji o kosztach ponoszonych przez 

jednostki RDLP i rozmiarze zadań edukacyjnych. Po przeanalizowaniu informacji przedstawić 

wnioski do pracodawcy w zakresie zatrudnienia edukatorów. 

Uchwała nr 7/2015 

Zobowiązuje się Prezydium Rady Regionu do pisemnego wystąpienia do Dyrektora RDLP w 

sprawie obligatoryjnego stosowania w podległych jednostkach zapisów paragrafu 7 PUZP 

poprzez bezwzględny obowiązek przekazywania na piśmie obowiązków, bez względu na 

podległość służbową lub sprawowanie funkcji kierowniczej i wypłacanie po upływie 30 dni 

kalendarzowych zastępstwa proporcjonalnie do wielkości przejmowanych zadań. 

 



Uchwała nr 8/2015 

Zobowiązuje się Radę Regionu do wystąpienia, do Dyrektora RDLP o przeprowadzenie 

analizy w których z podległych jednostek nie są wypłacane ekwiwalenty pieniężne za 

pełnienie dyżurów domowych p.poż. oraz doprowadzenia do ich wypłacenia wraz z 

wyrównaniem zaległości zgodnie z Prawem Pracy i PUZP.  

Uchwała nr 9/2015 

Zobowiązuje się Radę Regionu do wystąpienia, do Dyrektora RDLP o wdrożenie w podległych 

jednostkach zasady wydzielenia z pensji dodatków za świadczenie dodatkowej pracy 

(dodatek za administrowaniem siecią, itp.) i wypłacanie ich jako składowej wynagrodzenia. 

Uchwała nr 10/2015 

Podjąć działania na szczeblu krajowym w celu ubezpieczenia pracowników PGLLP od 

odpowiedzialności cywilnej oraz materialnej. 

Uchwała nr 11/2015 

Podjąć działania na szczeblu krajowym w celu ustalenia jednej stałej daty „Dnia Leśnika”. 

Uchwała nr 12/2015 

Podjąć działania mające na celu objęcie dodatkowym ubezpieczeniem zdrowotnym 

emerytowanych pracowników PGLLP. 

Uchwała nr 13/2015 

Zobowiązuje się Radę Regionu by na szczeblu krajowym wnioskowała o zmianę interpretacji 

zapisów w PUZP dotyczących naliczania podatków za deputat w naturze w stosunku do 

ekwiwalentu.  

Uchwała nr 14/2015 

Zobowiązuje się Radę Regionu do wyjaśnienia na jakiej podstawie koszty utrzymania 

kancelarii (opłata za zużytą energię w przypadkach występowania odrębnego licznika) 

przenoszone są na leśniczych w kontekście wypłacanego ekwiwalentu za utrzymanie 

kancelarii i podjęcie działań w celu doprowadzenia do ponoszenia tych kosztów przez 

Nadleśnictwa. 


