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Rada Regionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność" Ziemi
Łódzkiej zwraca się z wnioskiem do Pana Dyrektora Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Łodzi o powrót do dobrej praktyki uzgadniania ze
związkami zawodowymi lub przedstawicielami załóg, rozwiązań prawnych
mających istotny wpływ na warunki pracy pracowników PGL LP, w tym polityki
mieszkaniowej, co wynika z art. 6 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23
maja 1991 r. Prosimy Pana Dyrektora, przed podjęciem decyzji o
zatwierdzeniu polityk mieszkaniowych dla nadleśnictw, o zapoznanie się z
naszymi uwagami i uzupełnieniu uzgodnień polityki mieszkaniowej ze
związkami zawodowymi w tych jednostkach, które tego nie dopełniły.
Uzasadnienie:
Zarządzenie nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19
czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Wytycznych do Zaktualizowanych
Polityk Mieszkaniowych dla jednostek PGL LP na lata 2015-2030"
doprowadziło do sytuacji, że w wielu nadleśnictwach zgodnie z tym
Zarządzeniem nie przeprowadzono konsultacji ze związkami zawodowymi, a
jedynie udostępniono im do wiadomości gotowy dokument.
Wskutek takiego działania, czyli po podaniu do wiadomości pracowników
wykazu lokali niezbędnych, wielu pracowników jest niezadowolonych z
przyjętych rozwiązań i nie rozumie dlaczego te a nie inne osady przeznacza
się do sprzedaży.
Docierają do nas sygnały z poszczególnych jednostek organizacyjnych, że
opracowane przez Panów Nadleśniczych polityki mieszkaniowe nadleśnictw
nie spełniają założeń zawartych w Zarządzeniu nr 48 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych.
Związki zawodowe reprezentują pracowników i inne osoby, a także bronią ich
godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno
zbiorowych, jak i indywidualnych, współuczestniczą w tworzeniu korzystnych
warunków pracy, bytu i wypoczynku oraz kontrolują przestrzeganie przepisów
dotyczących interesów pracowników, emerytów, rencistów, bezrobotnych i ich
rodzin. Naszym zdaniem włączenie w tworzenie polityki mieszkaniowej
związków zawodowych jako przedstawicieli załogi pozwoliłoby uniknąć
błędów i przyczyniłoby się do przyjęcia lepszych, bardziej akceptowalnych
przez pracowników rozwiązań.
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