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ZLP w RP ma nowego przewodniczącego
Jarosław Szałata został nowym Przewodniczącym Związku Leśników Polskich w RP – tak zdecydowali
delegaci zgromadzeni na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym ZLP w RP, który odbył się w dniach
30-31 marca br. w Sękocinie Starym.
Najważniejszym punktem porządku obrad i zarazem
najtrudniejszą decyzją delegatów zgromadzonych na
Zjeździe ZLP w RP był wybór Przewodniczącego ZLP
w RP. Dotychczasowy Przewodniczący Bronisław Sasin
nie kandydował ponownie, gdyż niebawem przechodzi
na emeryturę. O zaszczytny, najwyższy tytuł w ZLP
w RP rywalizowało dwóch kandydatów – kol. Jarosław
Szałata z Regionu Zachodniego w Szczecinie oraz kol.
Henryk Chabowski z Okręgu Białostockiego. Delegaci
w tajnych wyborach zdecydowali powierzyć tę funkcję
kol. Jarosławowi Szałacie, który w pierwszych słowach
po ogłoszeniu wyników podziękował za udzielony kredyt zaufania i zadeklarował chęć współpracy z przedstawicielami wszystkich regionów i okręgów ZLP w RP.
Podziękował także kol. Henrykowi Chabowskiemu za
współzawodnictwo.

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący ZLP w RP – od lewej: Marek
Cholewa, Paweł Kania, Jarosław Szałata, Krzysztof Górski, Urban
Kolman.

Przewodniczący Bronisław Sasin gratuluje sukcesu nowo wybranemu
Przewodniczącemu ZLP w RP – Jarosławowi Szałacie.

Piotr Chrzęszczyk, Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Jarosław Szałata, Przewodniczący ZLP w RP, od
początku drogi zawodowej, czyli od ponad 30 lat jest
pracownikiem Nadleśnictwa Trzciel, gdzie pełni funkcję
leśniczego leśnictwa Pszczew. Nowy przewodniczący to
przyrodnik, dziennikarz, działacz społeczny, samorządowiec i regionalista.
Oprócz wykształcenia leśnego ukończył studia wyższe z zakresu komunikacji społecznej i dziennikarstwa.
Od 2011 r. prowadzi popularny w sieci Blog Leśniczego, współpracuje z redakcjami „Ech Leśnych”, „Głosu
Lasu” i kilku tytułów regionalnych.
Jest aktywnym członkiem wielu stowarzyszeń i organizacji społecznych, wieloletnim radnym, wcześniej
przewodniczącym rady gminy Pszczew, obecnie przewodniczącym rady powiatu międzyrzeckiego.
Kol. Jarosław Szałata zwołał pierwsze posiedzenie
Rady Krajowej ZLP w RP, podczas którego wybrano
zastępców Przewodniczącego ZLP w RP. Wiceprzewodniczącymi Związku Leśników Polskich w RP zostali

wybrani: kol. Paweł Kania – Przewodniczący Regionu
Środkowopolskiego w Łodzi, kol. Krzysztof Górski –
przewodniczący ZLP w RP RDLP w Szczecinku, kol.
Urban Kolman – przewodniczący Okręgu Lubelskiego
oraz kol. Marek Cholewa – przewodniczący Regionu
Górnośląskiego.
Swój skład zmieniła także Krajowa Komisja Rewizyjna, która będzie działała pod przewodnictwem Przewodniczącego Piotra Chrzęszczyka z Regionu Górnośląskiego. Członkami Komisji, tradycyjnie już zostały
wybrane wyłącznie Panie, a mianowicie – Janina Sobczak (Region Zachodni w Szczecinie), Krystyna Sowa
(Okręg Małopolska), Małgorzata Burdzińska (Region
Pomorski w Toruniu) oraz Elżbieta Kosierkiewicz (Region Szczecinecki).
Nowo wybranym członkom władz krajowych ZLP
w RP gratulujemy i życzymy sukcesów w prowadzeniu
działalności związkowej.
Katarzyna Gozdek-Pawłowska

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZLP w RP
30-31 marca w Sękocinie Starym obradował Zjazd ZLP w RP. Na najważniejszym w roku posiedzeniu,
członkowie ZLP w RP zdecydowali o wyborze nowych władz związkowych oraz dyskutowali
o zagadnieniach istotnych dla pracowników Lasów Państwowych. Rangę podejmowanych tematów
potwierdza rekordowa, 93% frekwencja – ze 157 delegatów, w Zjeździe uczestniczyło aż 146
członków ZLP w RP.
Obrady Zjazdu uroczyście otworzył Przewodniczący
ZLP w RP – Bronisław Sasin. Tradycyjnie już, sztandar Związku wprowadzili delegaci z ZLP Regionu Środkowopolskiego w Łodzi. Minutą ciszy uczczono pamięć
zmarłego w 2016 roku kol. Mariana Wróblewskiego,
członka Związku Leśników Polskich w RP, emeryto-

Delegaci na Zjazd – sala obrad.
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wanego leśniczego leśnictwa Chańcza w Nadleśnictwie
Łagów (RDLP w Radomiu).
Z inicjatywy Bronisława Sasina, tegoroczny Zjazd Sprawozdawczy został przez Delegatów przekwalifikowany
w Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy. Taka decyzja umożliwiła przeprowadzenie wyborów nowych władz Związku.

Paweł Kania, Przewodniczący Zjazdu, odczytuje porządek obrad
Zjazdu.

Członkowie Komisji Skrutacyjno-Mandatowej.

Goście Zjazdu: od lewej: Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, Paulina Bień
i Piotr Młynarczyk.

Głos zabiera Konrad Tomaszewski – Dyrektor Generalny Lasów
Państwowych.

Następnie wybrano Przewodniczących Zjazdu, którymi zostali: Paweł Kania (Przewodniczący ZLP w RP Regionu Środkowopolskiego w Łodzi) i Zbigniew Czeryba
(Przewodniczący ZLP w RP Regionu Dolnośląskiego).
W skład Komisji Skrutacyjno-Mandatowej weszli: Iwona Malinowska (Przewodnicząca, Region Pilski), Stanisław Przytulski (Okręg Krośnieński), Rafał
Ptaszkiewicz (Region Olsztyński), Ryszard Kucharski
(Region Zachodni w Szczecinie), Henryk Wojnowski
(Region Zachodni w Szczecinie), Leszek Anioł (Region
Środkowopolski w Łodzi), Ireneusz Sokołowski (Okręg
Białostocki).
Komisję Uchwał i Wniosków tworzyli: Zbigniew
Nahajowski (Przewodniczący, Region Dolnośląski),
Maksymilian Brojek (Bieszczadzki Park Narodowy),
Andrzej Gajda (Region Górnośląski), Maciej Gerber
(Region Zachodni w Szczecinie), Zbigniew Szostak
(Region Radomski), Ireneusz Żelazny (Okręg Krośnieński).
Przebieg obrad Zjazdu protokołowały: Elżbieta Rybicka z ZLP Regionu Dolnośląskiego oraz Janina Pięciak z ZLP Regionu Zachodniego w Szczecinie.
Zaproszenie do udziału w pierwszym dniu Zjazdu
przyjęli: Jacek Krawczyk – Dyrektor Departamentu

Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska, Tomasz Zawiła-Niedźwiecki – Zastępca Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych ds. Rozwoju, Piotr Młynarczyk
– Naczelnik Wydziału Infrastruktury oraz Paulina Bień
– Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Pracy.
Drugiego dnia Zjazdu wizytę złożył Konrad Tomaszewski – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
w towarzystwie Piotra Młynarczyka i Pauliny Bień.
Kluczowe dla delegatów kwestie omawiane z Dyrektorem Tomaszewskim dotyczyły planów wzrostu zatrudnienia, optymalizacji pozyskania, funkcjonowania
SILP-u, stawek za używanie samochodów prywatnych
do celów służbowych oraz polityki mieszkaniowej.
Przedstawiciel ministerstwa odpowiadał na pytania
dot. nowego umundurowania oraz płac i zatrudnienia
w Parkach Narodowych.
Przewodniczący Bronisław Sasin złożył sprawozdanie z prac Rady Krajowej w 2016 roku. Treść sprawozdania dostępna w biurze związku dla członków ZLP
(kontakt telefoniczny lub emailem).
Janusz Ruda, Przewodniczący Krajowej Komisji
Rewizyjnej ZLP w RP odczytał protokół z kontroli działalności ZLP w RP przeprowadzonej przez Krajową Komisję Rewizyjną w dniu 20.03.2017 r.
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Członkowie ZLP w RP wyróżnieni Złotym Znakiem Związku.

Odznaczeni złotymi odznakami „Zasłużony dla Leśników Polskich”.

Odznaczeni złotymi odznakami „Zasłużony dla Leśników Polskich”.

Odznaczeni srebrnymi odznakami „Zasłużony dla Leśników Polskich”.

Odznaczeni brązowymi odznakami „Zasłużony dla Leśników Polskich”.
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Bronisław Sasin składa podziękowania Barbarze Iwańskiej za działalność w Radzie Krajowej.

Bronisław Sasin składa podziękowania Adamowi Podsiadło za działalność w Radzie Krajowej.

Zjazd udzielił absolutorium ustępującym władzom
ZLP w RP oraz wybrał nowe kierownictwo na kadencję
2017-2022.
Zjazd Delegatów to znakomita okazja do uhonorowania zasłużonych członków Związku Leśników Polskich
w RP. W tym roku, w gronie wyróżnionych odznaczeniami związkowymi znalazło się aż 27 osób.
Najwyższe odznaczenie związkowe – Złoty Znak
otrzymali: Zbigniew Czeryba (Przewodniczący Regionu Dolnośląskiego, Wiceprzewodniczący Związku
w kadencji 2012-2017), Jan Błaszczyk (Przewodniczący
Zakładowej Organizacji Związkowej przy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, członek Rady Krajowej
ZLP w RP), Józef Łapka (członek Rady Krajowej z ZLP
Okręgu Małopolska), Grzegorz Sobotka (członek Rady
Krajowej z ZLP w RP przy RDLP w Zielonej Górze),
Zygmunt Paruch (gość Zjazdu z ZLP Okręgu Lubelskiego), Alicja Czapczyk (gość Zjazdu z ZLP Regionu
Wielkopolskiego), Tadeusz Budziński (z ZLP Regionu
Radomskiego) oraz Barbara Jarzębak (delegat na Zjazd
z ZLP w RP Regionu Radomskiego).
Złote odznaki „Zasłużony dla Leśników Polskich”
przyznano następującym delegatom: Agacie Gazdowskiej (Przewodniczej ZLP Okręgu Warszawskiego),
Małgorzacie Burdzińskiej (zasiadającej w Krajowej Komisji Rewizyjnej), Jolancie Bochenek (Przewodniczącej ZLP Regionu Radomskiego), Adamowi Podsiadło
(byłemu członkowi Rady Krajowej z ZLP Regionu Radomskiego), Grzegorzowi Cekusowi (członkowi Rady
Krajowej, Wiceprzewodniczącemu ZLP w RP w latach
2015-2017), Dariuszowi Kowalewskiemu (Przewodniczącemu ZLP w RP Regionu Gdańskiego), Piotrowi
Cebuli (członkowi Rady Krajowej z ZLP Okręgu Lubelskiego), Marcinowi Kowalskiemu (członkowi Rady
Krajowej z ZLP w RP przy RDLP w Szczecinku), Wojciechowi Kubicy (delegatowi na Zjazd z ZLP w RP Regionu Górnośląskiego), Markowi Włoczkowskiemu (delegatowi na Zjazd z ZLP Regionu Środkowopolskiego
w Łodzi).

Srebrne odznaki „Zasłużony dla Leśników Polskich” trafiły do: Ireneusza Żelaznego (Przewodniczącego ZLP Okręgu Krośnieńskiego), Krzysztofa Szimikowskiego (delegata na Zjazd z ZLP w RP przy RDLP
w Szczecinku), Andrzeja Rzeszutka (delegata na Zjazd
z ZLP w RP Regionu Górnośląskiego), Piotra Chrzęszczyka (delegata na Zjazd z ZLP w RP Regionu Górnośląskiego, nowo wybranego Przewodniczącego Krajowej
Komisji Rewizyjnej) oraz Janiny Pięciak (delegatki na
Zjazd z ZLP w RP Regionu Zachodniego w Szczecinie).
Brązowymi odznakami „Zasłużony dla Leśników
Polskich” wyróżniono: Krystiana Wójcika (członka
Rady Krajowej z Zespołu Szkół Leśnych w Lesku),
Adama Roczniaka (członka Rady Krajowej z ZLP Okręgu Białostockiego), Roberta Fijałkowskiego (delegata
na Zjazd z ZLP w RP przy RDLP w Szczecinku) oraz
Piotra Arenta (delegata na Zjazd z ZLP w RP Regionu
Górnośląskiego).
Podczas obrad Zjazdu, Przewodniczący Bronisław
Sasin podziękował Barbarze Iwańskiej i Adamowi Podsiadło z ZLP Regionu Radomskiego, których
kadencja w Radzie Krajowej dobiegła końca. W swoim przemówieniu podkreślił ogromne zaangażowanie
i wkład pracy wniesiony w działalność związkową,
zwłaszcza kol. Barbarze Iwańskiej, która przeszła już
na emeryturę. Delegaci wyrazili swoje podziękowanie
lawiną braw i owacją na stojąco.
Goście z firmy Mentor: Jacek Zbróg – kierownik
sprzedaży, Maciej Barcik – dyrektor Biura Ubezpieczeń
Grupowych Mentor S.A. i Robert Wardecki – Dyrektor
Sprzedaży odpowiadali na pytania związane z obsługą
pakietów medycznych w Medicover.
Drugi dzień Zjazdu upłynął pod znakiem dyskusji
i głosowania uchwał i wniosków. Ostatecznie, delegaci przyjęli 4 uchwały i zobowiązali Radę Krajową ZLP
w RP do podjęcia działań zmierzających do zrealizowania 16 wniosków.
Katarzyna Gozdek-Pawłowska
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Sprawozdanie
Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP
za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 20 marca 2017 r.
W 2016 r. wystąpiły nowe warunki do negocjacji, po zmianach kadrowych w Dyrekcji Generalnej LP i Ministerstwie Środowiska, ale przerwane zostały zaawansowane rozmowy dotyczące polityki mieszkaniowej oraz realizacji
postulatów naszego Związku.
Najważniejszym wydarzeniem w 2016 r., od ostatniego Zjazdu Sprawozdawczego (w dn. 18 – 19.03.2016 r.) były
negocjacje PUZP i podpisanie projektu protokołu dodatkowego nr 26.
20 marca dyrektor generalny LP i działające w LP centrale związkowe zawarły porozumienie w sprawie
zmian w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, określonych protokołem dodatkowym nr 26. W tym
dniu do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowano wniosek o rejestrację protokołu, który
wejdzie w życie po zarejestrowaniu.

Sprawozdanie merytoryczne
Zorganizowanie Związku
Na dzień 31.12.2016 r. Związek zrzeszał 11083 członków.
(na dzień 31.12.2015 r. – 10.774 członków) – wzrost
2015/2016 – 309 członków.
W dniu 31.12.2012 r. Związek liczył 10057 członków.
Wzrost w tej kadencji o 1026 członków.
Ilość organizacji wzrosła z 385 do 391 jednostek –
wzrost o 6 organizacji.
Nadal funkcjonuje 17 Regionów /Okręgów/ Związku,
a ponadto w skład ZLP w RP wchodzą: Związek Leśników
Polskich Parków Narodowych, Związek Leśników Biura
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Przemyślu, Związek
Leśników Polskich: w Instytucie Badawczym Leśnictwa,
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i w Zespole
Szkół Leśnych w Lesku.
Największe organizacje zakładowe działają w:
– Roztoczańskim Parku Narodowym – 82/28
– Zespole Składnic LP Stargard (Szczecin) – 59/0
oraz w Nadleśnictwach:
– Rybnik – 73/18 (Katowice)
– Siewierz – 65/13 (Katowice)
– Złoty Potok – 52/7 (Katowice)
– Kluczbork – 50/1 (Katowice)
– Wisła – 50/6 (Katowice)
– Wipsowo – 69/8 (Olsztyn),
– Kolumna – 68/19 (Łódź)
– Złoczew – 54/20 (Łódź)
– Wieluń – 52/17 (Łódź)
– Płock – 50/16 (Łódź)
– Gościno – 57/8 (Szczecinek)
– Czarne – 53/6 (Szczecinek)
6

– Milicz – 57/2 (Wrocław)
– Świeradów – 53/4 (Wrocław )
– Dębno – 54/0 (Szczecin)
– Bogdaniec 50/0 (Szczecin)
– Józefów – 58 (Lublin)
– Chełm – 53 (Lublin)
– Borki – 52 (Białystok)
– Strzyżów – 51/1 (Krosno)
– Bircza – 50/2 (Krosno)
– Kaliska – 49/3 (Gdańsk)
– Gorlice – 48/17 (Kraków)

Władze Związku
Rada Krajowa liczy na dzień 30.03.2017 r. 41 członków, a Komisja Rewizyjna – 5 członków.
Prezydium Rady Krajowej od V Zjazdu Delegatów
działa w składzie:
– przewodniczący Bronisław Sasin,
– wiceprzewodniczący: Halina Stachowska, Krzysztof
Górski, Zbigniew Czeryba, Grzegorz Cekus
– przewodniczący Regionów/Okręgów, ZLP Parków
Narodowych.
Rada Krajowa – w/w członkowie Prezydium oraz dodatkowo:
– przewodniczący organizacji IBL, BULiGL, DGLP,
Zespołu Szkół Leśnych w Lesku,
– przedstawiciele z poszczególnych Regionów/Okręgów – po 1 przedstawicielu.
Komisja Rewizyjna pracuje pod przewodnictwem Janusza Rudy, a członkami Komisji są: Janina Sobczak, Ewa
Dembiczak, Krystyna Sowa, Małgorzata Burdzińska.
Honorowym Przewodniczącym jest Jerzy Przybylski.

Składki członkowskie
Wysokość składki członkowskiej na rzecz Rady Krajowej od 1 marca 2011 r. wynosi 3,50 zł miesięcznie. Za
rok 2016 wszystkie Regiony uregulowały składki. Jednak
wpływy z tego tytułu są bardzo nieregularne i znacznie
opóźnione.

Funkcjonowanie Organów Związku
Od wyborów w listopadzie 2012 r. minęło prawie 4,5
roku, a więc jest to ostatni Zjazd w tej kadencji. Kadencja władz krajowych nie pokrywa się w wielu przypadkach z kadencjami władz regionalnych (okręgowych).
Coraz częściej wysuwany jest wniosek o „wyrównaniu kadencji”, ale tym wnioskiem zajmuje się komisja
statutowa.
W okresie sprawozdawczym Rada Krajowa odbyła 4
posiedzenia:
1. Pogorzelica – 23–24.06
2. Augustów 21–25.09. RK + Rajd
3. Krynica – 16–19.11.2016 r.
4. Nagórzyce – 10–13.01.2017
oraz odbyło się 1 posiedzenie Prezydium w dn.
28.07.2016 Warszawa – spotkanie z kancelarią prawną Iurico w spr. OW Jantar,
Ponadto na bieżąco wymieniane były informacje i uwagi za pomocą poczty elektronicznej i telefonicznie.
Główne tematy, którymi zajmowała się Rada Krajowa to:
– przyspieszenie sprzedaży mieszkań, umożliwienie
zakupu mieszkań przez wszystkich pracowników
LP,
Czynimy nadal usilne starania, aby doprowadzić do
zmiany rozporządzenia Min. Środowiska o sprzedaży
mieszkań, aby umożliwić sprzedaż mieszkań funkcyjnych
SL. Wbrew różnemu podejściu poprzedniego i obecnego Dyrektora Generalnego, stanowisko nasze w tej kwestii jest w dalszym ciągu jednoznaczne – zdecydowanie
opowiadamy się za daleko idącą kompleksową sprzedażą
mieszkań funkcyjnych w Lasach Państwowych.
Ostatnia informacja to wniosek Zespołu ds. polityki
mieszkaniowej, aby zmienić w ustawie słowo najemca na
„użytkownik”, co pozwoli dokonywać sprzedaży wszystkich mieszkań po uzyskaniu stosownych decyzji (RDLP
i DGLP).

– bieżące sprawy kadrowe i płacowe
W okresie sprawozdawczym negocjowane były nagrody i poziom płac, a przede wszystkim poziom zatrudnienia
i obciążenia pracą.
Kilkakrotne, planowe uszczuplenia kadry, w ramach
m.in. optymalizacji i lawinowo rosnące zadania doprowadziły do absurdalnego obciążenia obowiązkami i frustracji pracowników Lasów Państwowych, szczególnie
terenowych. Rosnący rozmiar pozyskania, ale także inne
obowiązki jak edukacja przyrodnicza, nadzór nad obiektami edukacyjnymi i turystycznymi, nadzór nad lasami
niepaństwowymi, działalność na łowieckich obwodach
wyłączonych, współpraca z samorządami i organizacjami
pozarządowymi itp. powodują nierównomierne obłożenia
pracą i coraz trudniejsze warunki do zrealizowania zadań.
Powyższe problemy zostały przekazane dyrektorowi generalnemu LP w formie pisemnej.
– podniesienie stawki na rozjazdy, podniesienie limitu km, ustalenie dodatku transportowego.
Nieustannie domagamy się urealnienia stawki za kilometr pracownikom korzystającym z samochodów prywatnych do celów służbowych.
Problem zmiany stawki za kilometry, z podkreśleniem
służb terenowych, był poruszany na naszych spotkaniach
z kierownictwem DGLP. Niewiele udało się w tej kwestii poprawić. Oprócz kilku projektów i wariantów nic się
nie zmieniło. Występowaliśmy do Premier Ewy Kopacz
i Beaty Szydło z wnioskami o zmianę stawek oraz wprowadzenie mnożników za jazdę terenową. Zwróciliśmy się
również do dyrektora generalnego w tej sprawie, ale nie
udało się nic załatwić. Główną przyczyną braku postępu
była m.in. w 2016 roku sytuacja na rynku paliwowym.
Aktualnie w Sejmie złożony jest projekt zmian ustawy
o transporcie drogowym, zakładający wzrost stawki i coroczną indeksację. Trwają prace w Komisji Sejmowej.
– sprawy majątkowe związku, w tym zmiany organizacyjne w Ośrodku Wypoczynkowym Jantar.
– inny, bardzo ważny problem, którym zajmowała
się Rada Krajowa to rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę
o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.
Wg proponowanych zmian, szacowaniem szkód łowieckich i wypłatą odszkodowań proponowano obciążyć
LP. Związek wystosował zdecydowany protest do władz
Rządu i Sejmu oraz do Ministra Środowiska.
13 grudnia br. w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji: Rolnictwa i Roz7

woju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa poświęcone rozpatrzeniu tego problemu,
z udziałem m.in. 95 członków naszego Związku, a następnie odbyło się posiedzenie Podkomisji w dn. 9.01.2017 r.,
a w dn.23 – 24.01.2017 r. posiedzenie zostało odwołane
i do chwili obecnej nie zostało wznowione. Wg ostatnich
informacji (Las Polski) wynika, że prace legislacyjne zostały powstrzymane, powołany został przez Ministra Środowiska Zespół do opracowania nowych zasad szacowania szkód łowieckich i wypłacania odszkodowań.
Poza posiedzeniami Prezydium i Rady Krajowej
Przewodniczący Związku wyjeżdżał 82 razy i spędził
113 dni (w 2015/16 -75 razy i spędził 108 dni), aby
uczestniczyć w posiedzeniach, spotkaniach, uroczystościach i Zjazdach, w tym m.in. w:
– 7 Zjazdach Sprawozdawczych lub SprawozdawczoWyborczych w Regionach:
7-8.04.2016 – Region Olsztyn – Zjazd spr.-wyb. – ponowny wybór A. Borkowskiego
21-22.04.2016 –Reg. Gdańsk – Zjazd spr.-wyb. – ponowny wybór D. Kowalewskiego
21.10.2016 r. Okr. Piła – Zjazd spr. – Czarnków
26-28.10. Okręg Krosno – Zjazd Spraw. – Muczne
13-14.12.2016 – Region Radomski – Zjazd spr.-wyb.
w Jedlni –wybrano nowe władze – przewodniczącą Jolantę Bochenek ( N-ctwo Staszów) w miejsce Barbary Iwańskiej i członka RK Ireneusza Lasaka z N-ctwa Chmielnik
( za Adama Podsiadło)
16-17.02. Region Lubuski – Łagów Zjazd spr.-wyb. –
ponownie wybrany Mariusz Rosik
2-3.03.2017 – Region Górnośląski – Jaszowiec – Zjazd
sprawozdawczy
23.03.2017 r. Okręg Szczecinecki – w Szczecinku Zjazd
Sprawozdawczy
– 7 posiedzeń Zgromadzenia Wspólników – Krynica 2,
Jantar 5
– 3 uczestnictwa: w zawodach sportowych na Węgrzech, w rajdzie leśników na terenie RDLP Białystok
i mistrzostwach szachowych w 2017 r. w Krynicy.
– 4 posiedzenia negocjacyjne z Dyrektorem Generalnym LP.
– 1 udział w pielgrzymce na Jasną Górę,
– 24 wyjazdy do nadleśnictw w RDLP Szczecin – zebrania spr. wyborcze oraz interwencje,
Negocjacje z Dyrektorem Generalnym LP
W sprawie realizacji postulatów wynikających z notatki ze spotkań central związkowych w sprawie nowelizacji PUZP odbyły się 4 spotkania z kierownictwem GDLP
w dniach:
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– 29-30.03.2016 r. w Warszawie – PUZP
– 9.11. 2016 r. w Warszawie – PUZP
– 1.03.2017 r. w Warszawie – negocjacje stawki
– 20.03.2017 r. podpisanie protokołu dodatkowego nr
26 do PUZP.

Działalność Biura Związku
Od 1.01.2016 r. obsadę biura stanowią 2 osoby: Pani
Katarzyna Gozdek-Pawłowska oraz Pani Dorota Olszewska – zatrudniona od 1.08.2016 r., która złożyła wypowiedzenie i odchodzi z dn. 30.04.br.
W związku z rezygnacją został ogłoszony konkurs na
stanowisko samodzielnej księgowej -wybrano Panią Beatę
Czerniak, która jest zatrudniona od 21.03.2017 r.
Pani Hanna Krych odeszła z dniem 20.08.2016 r. na zasłużoną emeryturę.

Współpraca zagraniczna
W XXV Mistrzostwach Szachowych Leśników w dn.
9-12.03.2017 r. w Krynicy uczestniczyło 3 zawodników
z Węgier oraz 4 z Rumunii. Natomiast szachiści z Polski
uczestniczyli w zawodach sportowych Węgier w dn. 24 –
28.08.2016 r. w Egerze.

Sport, kultura, rekreacja
W okresie sprawozdawczym odbył się XXVIII Rajd
Leśników „Puszczańskie oblicza”, na terenie Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w dniach
22 -24 września 2016 r.
Rajd organizował Związek Leśników Polskich w RP
Okręgu Białostockiego przy pomocy RDLP Białystok
i nadleśnictw. Finał imprezy odbył się w Białymstoku, na
terenie Białostockiego Muzeum Wsi. W rajdzie uczestniczyło niemal 1150 uczestników.
Tegoroczny, XXIX Rajd Leśników organizowany jest
na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Krośnie w dniach 22-24 czerwca 2017 r., a Jubileuszowy XXX na terenie RDLP w Łodzi.
Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w rajdzie.
W dniach 19–21 maja 2016 roku w Miliczu odbyły się
XVII Mistrzostwa Polski Leśników w Biegu na Orientację. Jednym ze sponsorów mistrzostw był Związek Leśników Polskich w RP, który już od roku 2005 wspiera
finansowo Reprezentację LP – uczniów i opiekunów średnich szkół leśnych.
W dniach 9-12 marca 2017 r. w Sanatorium Leśnik – Drzewiarz w Krynicy odbyły się Międzynarodowe XXV Szachowe Mistrzostwa Polski Leśników. Zawody zgromadziły 62
pasjonatów szachów z różnych jednostek związanych z leśnictwem z całej Polski, a także gości z Węgier i Rumunii.

Organizacją logistyczną zajęło się tym razem kierownictwo
Sanatorium. Uczestników Mistrzostw Szachowych zaszczycił z-ca dyr. generalnego LP Krzysztof Janeczko. Tytuł Mistrza Polski zdobył po raz kolejny Dariusz Rymaszewski
z Nadleśnictwa Lwówek Śląski (RDLP Wrocław).
Kolejne miejsca zajęli:
– Dimitruc Viorel Stelic z Rumunii
– Nandor Papp z Węgier
– Roman Godlewski – Nadleśnictwo Poddębice –
RDLP Łódź,
– Piotr Dziadoń – N-ctwo Srokowo – RDLP Olsztyn,
Drużynowo Mistrzostwo Polski zdobyli szachiści z RDLP
Wrocław, którzy wyprzedzili Rumunów, drużynę Edukacji
(nauczyciele ZSL Lesko i ZS Garbatka) oraz Węgrów.
Kolejne XXVI Mistrzostwa Szachowe Polski Leśników
2018 r. zostały wstępnie zaplanowane w Ośrodku Szkoleniowym w Orzechowie Morskim (RDLP Szczecinek).

Działania interwencyjne
Prośby o interwencje i skargi wpłynęły w 2016 roku do
Związku od 7 osób. Związek interweniował u dyrektorów
RDLP i w nadleśnictwach w sprawach indywidualnych dotyczących najczęściej zatrudnienia i sprzedaży mieszkań.
Były również prośby przekraczające kompetencje
Związku, ale także wnioski nieuzasadnione. Ostatnia interwencja (do dyr. RDLP Wrocław 21.03.br.) dot. pracownicy
z Nadleśnictwa Śnieżka, została załatwiona pozytywnie.
ZLP w RP udzielał także porad i wykładni prawnych,
poprzez kancelarię prawną IURICO, która opracowuje
opinie prawne w sprawach zgłaszanych przez nasze Regiony/Okręgi. W okresie sprawozdawczym wydanych zostało 27 opinii i interpretacji prawnych.

Udział Związku i jego przedstawicieli
w różnego rodzaju działalności
Przewodniczący Związku jest członkiem Kolegium Lasów Państwowych.
Związek współdziała z ROLP, a kilku działaczy ZLP
zasiada w gremiach kierowniczych struktur krajowych
ROLP, w tym m. in. Kol. Jerzy Przybylski, Daniel Bogacki, Zbigniew Nahajowski.
We władzach samorządowych działa duża reprezentacja członków Związku Leśników Polskich w RP, kilku
w Sejmikach, a kilkunastu pełni odpowiedzialne funkcje
w Radach Powiatów, ponad stu pracuje w Radach Gmin.

Działalność wydawnicza i informacyjna
Rada Krajowa ZLP w RP wydaje biuletyn informacyjny
„Leśnik” w jednorazowym nakładzie 1050 egz. „Leśnik”
jest również zamieszczany na stronie internetowej Związku.

Działa zespół ds. polityki informacyjnej w osobach:
B. Sasin, J. Szałata, M. Łach.
Moderatorem strony aktualnie jest Katarzyna Gozdek
– Pawłowska.
Po 4 latach funkcjonowania strony (zlpwrp.pl) zanotowaliśmy ponad 530 tysięcy odsłon. Zainteresowanie stroną stale rośnie, co potwierdzają statystyki.
Ponadto informacje o działalności ZLP ukazują się na
stronie internetowej. www.lasy. gov.pl, w Głosie Lasu
oraz na Blogu Leśniczego.

Realizacja wniosków – załącznik
Oddzielnie została omówiona realizacja wniosków ze
Zjazdu Sprawozdawczego w marcu 2016 r.

Kierunki działania Związku
Działania Związku powinny dotyczyć następujących
obszarów:
1. Mieszkaniowych: Zlikwidowanie mieszkań funkcyjnych i ustalenie dodatków mieszkaniowych.
2. Należności:
– za jazdy terenowe prywatnym środkiem transportowym,
– za utrzymanie kancelarii.
3. Uregulowanie spraw majątkowych i personalnych
Spółki „ Ośrodek Wczasowy Jantar”.
Dziękuję członkom Rady Krajowej za wsparcie w tworzeniu wizerunku Związku Leśników Polskich w RP,
a przede wszystkim za wspólną politykę działań w kierunku
realizacji wniosków Zjazdu i wypracowywanych na posiedzeniach Rady Krajowej. W szczególności pragnę złożyć
podziękowanie byłemu wiceprzewodniczącemu Jerzemu
Miliszewskiemu oraz aktualnym za współpracę, pozostającą zawsze na najwyższym poziomie merytorycznym.
Serdecznie dziękuję za współpracę pań z biura Związku.
Dziękuję Dyrektorowi Generalnemu LP i pracownikom
DGLP za współpracę i właściwe relacje podczas spotkań indywidualnych oraz licznych narad na poziomie krajowym,
w tym narad z dyrektorami RDLP i kierownictwem DGLP.
Szanownych Delegatów proszę o konstruktywną dyskusję nad sprawozdaniem i ocenę działań Rady Krajowej.
Proszę o zgłaszanie wniosków do realizacji na następny
okres działania, które będą miały szanse na zrealizowanie w aktualnej sytuacji gospodarczej i politycznej Lasów
Państwowych.
Za Radę Krajową ZLP w RP
Przewodniczący
Bronisław Sasin
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ZWIĄZEK LEŚNIKÓW POLSKICH
W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
REALIZACJA UCHWAŁ I WNIOSKÓW ZJAZDU ZA 2016 R.
Uchwała nr 1
Zjazd udziela absolutorium Radzie Krajowej za okres
od ostatniego zjazdu 26.03.2015 r. do 18.03.2016 r.
Uchwała nr 2
Zjazd nadaje tytuł członka honorowego Związku Kol. Jerzemu Ślusarczykowi oraz Kol. Jerzemu Miliszewskiemu.
Uchwała nr 3
Zjazd zobowiązuje Radę Krajową do podjęcia
działań zmierzających do systematycznego wzrostu
wynagrodzeń, awansów w parkach narodowych oraz
ujednolicenia płac docelowo do wysokości zbliżonej do
wynagrodzeń w Lasach Państwowych.
Minister Środowiska pismem z 18.05.2016 r. odpowiedział,
cyt.: „Odnosząc się do oczekiwania zwiększenia wynagrodzeń w parkach narodowych do poziomu wynagrodzeń pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe /PGL LP/, należy zwrócić uwagę, że
zwiększenie wynagrodzeń w PGL LP do obecnego poziomu nie odbyło się w ciągu jednego roku. Zwiększenie
wynagrodzeń odbyło się stopniowo, w miarę minimalizacji innych kosztów, które wpływają na funkcjonowanie
jednostki. Tym samym zasadne wydaje się stwierdzenie,
że podwyższanie wynagrodzeń w parkach narodowych
będzie możliwe w dłuższym okresie, w miarę posiadanych środków, które mogą być przeznaczone na ten cel.
Mając na uwadze potrzebę zwiększenia poziomu wynagrodzeń w parkach narodowych, Minister Środowiska
na etapie przygotowywania ustawy budżetowej na 2017 r.
będzie dążył do zwiększenia dotacji budżetowej dla parków narodowych”.
Odbyło się również spotkanie przewodniczącego
ZLP w RP z wiceministrem J. Szwedą-Lewandowskim
z udziałem Przewodniczącego ZLP PN, na którym poruszane były problemy płacowe w PN.
ZJAZD ZOBOWIĄZUJE RADĘ KRAJOWĄ DO
PODJĘCIA DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO REALIZACJI NASTĘPUJĄCYCH WNIOSKÓW:
Wniosek nr 1
Podjęcie działań zmierzających do uchylenia zapisów art. 58a ustawy o lasach dotyczącego obowiązku
odprowadzania do budżetu państwa kwoty 2% przychodów ze sprzedaży drewna.
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Dyrektor Generalny Lasów Państwowych poinformował, że w grudniu 2015 roku wystosował pismo do
Ministra Środowiska o spowodowanie zmiany zapisów
w ustawie o lasach, w zakresie zniesienia obowiązku
dokonywania przez Lasy Państwowe wpłat do budżetu
państwa w wysokości stanowiącej równowartości 2% od
przychodów uzyskanych ze sprzedaży drewna. W odpowiedzi Minister Środowiska poinformował, że podejmie
działania w tej sprawie przy najbliższej nowelizacji ustawy o lasach.
Wniosek nr 2
Podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia
zapisu w PUZP zgodnie z poniższą propozycją:
Pracownik, z którym stosunek pracy został w trakcie
roku rozwiązany bez jego winy otrzymuje prawo do nagród i premii proporcjonalnie do przepracowanego okresu. Prawo to nie wygasa w przypadku zgonu pracownika.
Dyrektor Generalny LP poinformował, że cyt. „Zgodnie z art. 105 Kodeksu pracy, pracownikom, którzy przez
wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie
inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań
zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia”.
Zdaniem DGLP propozycja zapisu w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników PGL
LP bezwzględnego prawa do nagrody (proporcjonalnie do
przepracowanego okresu) stoi w sprzeczności z kodeksowymi uwarunkowaniami przyznawania nagrody, którym
są (1) wzorowe wypełnianie obowiązków, (2) przejawianie inicjatywy w pracy, (3) podnoszenie jej wydajności
i (4) jakości. „Nagroda ma, zatem charakter uznaniowy,
czyli przysługuje wówczas, gdy pracodawca przyzna ją
pracownikowi”.
Wniosek nr 3 skreślono
Wniosek nr 4
Podjęcie działań celem przywrócenia w § 33 PUZP
zapisu umożliwiającego naliczenie nagród jubileuszowych z uwzględnieniem studiów wyższych dla pracowników zatrudnionych po 2002r.
Wniosek zrealizowany – § 33 ust. 1b PUZP, pkt 19
prot. dodatkowy nr. 26.
Wniosek nr 5
Doprowadzenie do zmiany w tekście PUZP zapisu
§ 7 pkt 2 z „w roku” na „w ciągu roku od powierzenia
zastępstwa”.

Wprowadzono zmiany zapisów dot. zastępstwa, ale
nie zmieniono zapisu „w roku”.
Wniosek nr 6
Doprowadzenie do dokonania w PUZP zmiany zasad
przyznawania nagród jubileuszowych: 400% podstawy
naliczenia wymiaru i 450% po przepracowaniu 45 lat.
Wniosek zrealizowany – § 33 ust. 1PUZP , pkt. 18
prot. dodatkowy nr. 26, bez zmiany podstawy 300%.
Wniosek nr 7
Podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia
zapisu w PUZP zgodnie z poniższą propozycją:
„Pracownikom zatrudnionym na stanowisku leśniczego lub osobie odpowiedzialnej za utrzymanie kancelarii leśnictwa przysługuje zwrot kosztów w wysokości 30% stawki wyjściowej”.
Wniosek nie uzyskał akceptacji DGLP – funkcjonują
rozwiązania na poziomie RDLP.
Wniosek nr 8
Wprowadzenie zapisu do PUZP o możliwości pobierania deputatu opałowego w naturze na pisemny
wniosek pracownika z początkiem każdego roku kalendarzowego.
Zdaniem DGLP deputaty wydawane pracownikom
stanowią element wynagrodzenia za pracę, w związku
z czym podlegają opodatkowaniu, naliczeniu ZUS i podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.
Z tych powodów DGLP (pion finansowy) nie zaakceptowała wniosku Związku.
Wniosek nr 9
Kontynuowanie działań zmierzających do kompleksowego rozwiązania problemu mieszkaniowego w LP.
W dn. 1-2.06.2016 r. odbyła się konferencja dot. polityki mieszkaniowej.

•
•

•
•

Wnioski z konferencji mieszkaniowej:
lokale w budynkach wielorodzinnych użytkowane
przez osoby uprawnione do bezpłatnego mieszkania
nie powinny być kwalifikowane jako lokale niezbędne,
zasady gospodarowania zasobami mieszkaniowymi
w LP powinny dopuszczać kilka modeli funkcjonowania biura leśnictwa („klasyczne” leśniczówki, samodzielne kancelarie itd.) z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych i regionalnych. Powinny stwarzać
możliwość odstąpienia od obligatoryjnego utrzymywania liczby leśniczówek równej liczbie leśnictw,
należy wprowadzić mechanizm ekwiwalentu finansowego, zwolnionego z opodatkowania, dla osób opuszczających lokal niezbędny w związku z przejściem na
emeryturę/rentę,
należy kontynuować działania zmierzające do zmiany
regulacji prawnych eliminujących możliwość wie-

lokrotnego skorzystania z prawa do wykupu lokalu
z zastosowaniem art. 40a ustawy o lasach.
Aktualnie trwają prace w Zespole powołanym przez
dyrektora generalnego LP nad polityką mieszkaniową.
Wg ostatnich informacji Zespół ds. polityki mieszkaniowej proponuje zmianę zapisu w art. 40 a, aby zastąpić
słowo „najemca” „użytkownik”, co zdecydowanie zmieni
status mieszkań funkcyjnych i możliwość ich sprzedaży.
Działania Związku są ukierunkowane na:
1. w przypadku koncepcji leśniczówek (z oddzielnymi kancelariami) doprowadzić do zapisów ustawowych o mieszkaniach służbowych udostępnianych
na zasadzie umowy najmu zamiast bezpłatnym
użyczeniu;
2. ustalenie dodatku mieszkaniowego dla stanowisk
wymienionych w Art. 46 ust.1. pkt. 2 ustawy o lasach, tj. dla stanowisk jeżeli stanowisko oraz charakter pracy związane są z koniecznością zamieszkania w miejscu jej wykonywania;
3. wzorem innych branż zawodowych (Policja, Wojsko Polskie, PKP) Lasy Państwowe powinny systematycznie rezygnować z mieszkań zakładowych;
4. wprowadzenie mechanizmu ekwiwalentu finansowego, zwolnionego z opodatkowania, dla osób
opuszczających lokal niezbędny w związku z przejściem na emeryturę/rentę,
Wniosek nr 10
Przywrócenie rocznej indeksacji wynagrodzenia
w wysokości 1,5% wynagrodzenia zasadniczego.
Wniosek nie uzyskał akceptacji DGLP i doradców
– wg symulacji DGLP koszt wprowadzenia indeksacji
1.5% spowoduje wzrost o 33,5 mln. zł rocznie. Uznano,
że wniosek jest „archaiczny”.
Wniosek nr 11
Podjęcie działań mających na celu wprowadzenie
mechanizmu powodującego uzyskanie przez pracownika mającego 5 lat do emerytury maksymalnego wynagrodzenia przewidzianego dla danego stanowiska.
Stanowisko w sprawie możliwości realizacji powyższego wniosku, jak dla wniosku nr 2.
Wniosek nr 12
Kontynuowanie działań zmierzających do zmniejszania dysproporcji w wypłatach nagród i likwidacji
w tym zakresie „kominów płacowych”.
Zdaniem DGLP:
„Biorąc pod uwagę wyjaśnienie zawarte w odpowiedzi
do wniosku nr 2, dotyczące uznaniowości pracodawcy
przy przyznawaniu nagrody i swobodę w podejmowaniu decyzji o przyznaniu nagrody, nie ma uzasadnienia
do wprowadzania w PUZP odgórnie mechanizmu kształ11

towania proporcjonalności wypłacanych nagród. Natomiast, możliwości w kształtowaniu zasad przyznawania nagród istnieją na poziomie każdego zakładu pracy
z udziałem zakładowych organizacji związkowych.
Wniosek nr 13
Doprowadzenie do naliczania uprawnionych do
awansów na podstawie pism określających procentowy udział zatrudnionych z zaokrąglaniem wyniku
w górę.
Wg DGLP wniosek do uwzględnienia przy najbliższych awansach pracowniczych.
Wniosek nr 14
Podjęcie działań w celu określenia przejrzystych
i zrozumiałych zasad wykonywania zastępstw pracowników.
Wniosek zrealizowany – § 7 PUZP , pkt. 4 prot. dodatkowy nr. 26
Wniosek nr 15
Kontynuowanie działań zmierzających do zwiększania zatrudnienia w LP, szczególnie w terenie.
Wg DGLP wniosek jest stopniowo realizowany. Dane
wskazują na ewolucyjny wzrost zatrudnienia w latach
2012-2016. Plan finansowo-gospodarczy PGL LP na
rok 2016, przewidywał poziom zatrudnienia ogółem 25
857,25 etatów, przy przeciętnym miesięcznym zatrudnieniu za 2015 roku wynoszącym 25 502 etaty. Faktyczne
zatrudnienie w 2016 r. wynosiło- 25.25.747 etatów, tj.
o 110 etatów mniej od planowanej ilości.
Na 2017 rok założono wzrost zatrudnienia o 178
pracowników.
Wzrost ma miejsce również w zakresie poziomu środków
na wynagrodzenia i przeciętne miesięczne wynagrodzenie.
Wniosek nr 16
Kontynuowanie działań związanych z ubezpieczeniami pracowniczymi i wdrożeniem pracowniczych
programów emerytalnych.
Wniosek dot. ubezpieczeń pracowniczych nie uzyskał
akceptacji MRPiSS. Był proponowany zapis w § 36a
PUZP, (pkt. 23 prot. dodatkowy nr. 26).
Natomiast program emerytalny został odsunięty do następnego etapu rozmów.
Wniosek nr 17
Podjęcie działań zmierzających do utworzenia umowy o dodatkowe świadczenia medyczne i rozszerzenia
kręgu osób uprawnionych do korzystania z pakietów
opieki medycznej (np. Medicover) o emerytów (bez
kryterium wieku) oraz rodzin pracowników.
Ubezpieczeniem zostali objęci emeryci i członkowie
rodzin (od 1.04.2016 r.) do 73 roku życia.
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Wniosek nr 18
Podjęcie działań zmierzających do objęcia pracowników Służby Leśnej ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej podczas wykonywania obowiązków służbowych.
Wniosek jeszcze nie zrealizowany – prowadzone są
dalsze negocjacje z Mentorem.
Wniosek nr 19
Renegocjacja umowy w ramach pakietu medycznego z firmami ubezpieczeniowymi o bezpłatny dostęp
do badań genetycznych w kierunku diagnozowania
ryzyka wystąpienia nowotworów oraz o dostęp do leczenia stomatologii zachowawczej.
Zdaniem firmy Mentor możliwe jest ubezpieczenie
pod warunkiem zwiększenia opłaty ryczałtowej.
Wniosek nr 20
Doprowadzenie do zmiany zapisu w § 24 pkt 6 statutu Związku Leśników Polskich w RP, celem umożliwienia organizacji zjazdów sprawozdawczych w regionach do końca II kwartału każdego roku.
Komisja Statutowa pracuje na propozycjami zmian
Statutu.
Wniosek nr 21
Podjęcie działań zmierzających do wyrównania ilości przysługujących punktów sortów mundurowych
dla pracowników Straży Leśnej jak dla pracowników
terenowych SL.
Zmiany w limicie punktów przeliczeniowych na elementy mundurów, przysługujących w ciągu roku kalendarzowego poszczególnym grupom pracowników Lasów
Państwowych, planowane są w kontekście wdrażanego
nowego wzorca munduru leśnika, określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia z dnia 9 grudnia 2014 r.
Szczegóły dotyczące zasad zaopatrywania, użytkowania i rozliczania w ramach wdrażanego nowego wzorca
munduru leśnika, będą konsultowane ze związkami zawodowymi funkcjonującymi w Lasach Państwowych.
Wniosek nr 22
Wprowadzenie zapisów ustawowych umożliwiających zwolnienie z podatku dochodowego kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych
w parkach narodowych.
Wg Ministerstwa Środowiska, zwolnienia z podatku
dochodowego zwrotu kosztów związanych z używaniem
przez pracowników parków narodowych własnych pojazdów do celów służbowych wymagają wprowadzenia
stosownych przepisów do ustawy o ochronie przyrody.
W przygotowanym aktualnie w Ministerstwie Środowi-

ska projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw, zawarto przepisy umożliwiające realizację tego postulatu.
Wniosek nr 23
Wprowadzić dodatek zwiększający za używanie
samochodu prywatnego do celów służbowych na jazdy terenowe jako współczynnik do stawki z zapisem
w PUZP.
Problem zmiany stawki za kilometry, z podkreśleniem
służb terenowych, był poruszany i na naszych spotkaniach z kierownictwem GDLP, a także w Ministerstwie
Środowiska.
Niewiele udało się w tej kwestii poprawić. Oprócz kilku projektów i wariantów nic się nie zmieniło. Występowaliśmy do Premier Ewy Kopacz i Beaty Szydło z wnioskami o zmianę stawek oraz wprowadzenie mnożników
za jazdę terenową. Zwróciliśmy się również do dyrektora
generalnego LP o wprowadzenie do PUZP mnożników
(1,2-1,5) za jazdę terenową, ale nie udało się zrealizować
tego wniosku ze względu na koszt (35 mln zł rocznie).
Główną przyczyną braku postępu była m.in. sytuacja na
rynku paliwowym w 2015-2016 roku.
Aktualnie w Sejmie złożony jest projekt zmian ustawy o transporcie drogowym, zakładający wzrost stawki
i coroczną indeksację. Trwają prace w Komisji Sejmowej.
Wniosek nr 24
Powołanie Komisji Statutowej.
Komisja została powołana na ostatnim Zjeździe Sprawozdawczym.
Wniosek nr 25
Umożliwienie wszystkim delegatom zapoznania się
z treścią materiałów na Zjazd – wcześniejsze udostępnienie sprawozdania Rady Krajowej oraz Komisji Rewizyjnej drogą e-mail lub w dniu zjazdu przed rozpoczęciem obrad.
Sprawozdania zostaną udostępnione najpóźniej
w przededniu Zjazdu.
Wniosek nr 26
Wprowadzenie zmian upraszczających klasyfikację
drewna oraz realizację umów z odbiorcami drewna.
Wg informacji z DGLP prowadzone są prace zespołu
zadaniowego ds. optymalizacji obrotu surowcem drzewnym powołanego przez Dyrektora Generalnego. Do kompetencji zespołu należy opracowanie warunków technicznych na drewno oraz sprawy związane z metodami
odbiórki drewna.
W skład zespołu wchodzą także przedstawiciele związków zawodowych, w tym ZLP w RP.
Realizacja umów z odbiorcami drewna została uproszczona poprzez wprowadzenie (mocą Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie zasad

sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na 2016 i 2017 rok) tzw. umów
skonsolidowanych, zawieranych na podstawie wyników
etapowej procedury sprzedaży drewna.
Wniosek nr 27
Prowadzenie działań zwiększających zatrudnienie
w Lasach Państwowych, także poprzez zwiększanie
obsady leśnictw, w których leśniczy odchodzi na emeryturę w ciągu najbliższego roku.
Wniosek jest stopniowo realizowany. Stanowisko jak
dla wniosku nr 15.
Wniosek nr 28
Prowadzenie działań umożliwiających wszystkim
pracownikom wsparcie finansowe przy budowie własnego domu oraz umożliwienie nabywania zbędnych
gruntów LP pod budowę.
Wg DGLP: „W aktualnym stanie prawnym pracodawca, korzystając z regulacji ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ma możliwość udzielenia pracownikowi pożyczek na cele mieszkaniowe z użyciem
środków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.
W zakresie umożliwienia pracownikom Lasów Państwowych nabywania zbędnych gruntów Lasów Państwowych pod budowę własnego domu wyjaśnić należy, że grunty przeznaczone pod zabudowę są gruntami
o znacznej wartości ekonomicznej, jest mało prawdopodobne, aby Skarb Państwa przystał na takie preferencje.
Aktualnie obowiązuje zmiana ustawy o lasach uprawniająca Lasy Państwowe do korzystania z prawa pierwokupu
i wykupu lasów i gruntów do zalesienia od osób fizycznych
i podmiotów prawnych. Wprowadzane zmiany ustawowe
idą w kierunku powiększania zasobów nieruchomości
Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych, a więc
w kierunku innym niż wnioskowany przez Związek.
Ponadto informuję delegatów, że ZLP w RP przekazał
Ministrowi Środowiska stanowisko w sprawie Puszczy
Białowieskiej oraz wystosowane zostało również pismo
do dyrektora generalnego LP z dn. 13.10.2016 r., w którym zgłoszono szereg uwag na temat obciążeń pracowników Lasów Państwowych, m.in.:
• konieczność zatrudnienia dodatkowych pracowników
w związku z rosnącym rozmiarem pozyskania,
• złe funkcjonowanie SILP,
• nadzór nad lasami niepaństwowymi,
• działalność na łowieckich obwodach wyłączonych.
Odpowiedź dyrektora generalnego LP przekazana została członkom Rady Krajowej ZLP w RP.
Za Radę Krajową
Przewodniczący
Bronisław Sasin
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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:
Zbigniew Nahajowski
Przewodniczący
Maksymilian Brojek
Członek
Andrzej Gajda
Członek
Maciej Gerber
Członek
Zbigniew Szostak
Członek
Ireneusz Żelazny
Członek

RDLP Wrocław – N-ctwo Milicz
Parki Narodowe – Bieszczadzki PN
RDLP Katowice – N-ctwo Lubliniec
RDLP Szczecin – N-ctwo Skwierzyna
RDLP Radom
RDLP Krosno – N-ctwo Mielec

UCHWAŁY ZJAZDU
Uchwała nr 1
Zjazd udziela absolutorium Radzie Krajowej za okres od ostatniego zjazdu 19.03.2016 r. do 30.03.2017 r.
Uchwała nr 2
Zjazd nadaje tytuł Honorowego Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej kol. Bronisławowi Sasinowi.
Uchwała nr 3
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.
Uchwała nr 4
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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ZJAZD ZOBOWIĄZUJE RADĘ KRAJOWĄ
DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO REALIZACJI
NASTĘPUJĄCYCH WNIOSKÓW:
Wniosek nr 1
Kontynuowania działań zmierzających do kompleksowego rozwiązania problemu mieszkaniowego w LP.

Wniosek nr 18
Wprowadzenia ścieżki awansu pracowników parków narodowych na wzór pracowników Lasów Państwowych.

Wniosek nr 10
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.

Wniosek nr 20
Doprowadzenia do zmiany treści zapisu § 22 PUZP
jednoznacznie nakładającego obowiązek tworzenia
ZFŚS w jednostkach zatrudniających poniżej 50 osób.

Wniosek nr 11
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.

Wniosek nr 23
Podjęcia działań znoszących podwójną certyfikację
drewna, pozostawiając oparty na prawie europejskim
certyfikat w systemie PEFC.

Wniosek nr 21
Podjęcia działań zmierzających do zmiany zapisu w zasadach sprzedaży drewna celem umożliwienia
sprzedaży detalicznej dla firm przetwarzających surowiec drzewny, np. producentów drewna kominkowego.

Wniosek nr 12
Kontynuowania działań zmierzających do nowelizacji zasad i wysokości ryczałtów i zwrotu kosztów za używanie samochodów prywatnych do celów
służbowych w LP.

Wniosek nr 28
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.

Wniosek nr 14
Podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia
nagród okolicznościowych typu „Dzień Leśnika”
i świątecznych dla zakładów Lasów Państwowych
poza pulą funduszu płac zakładu.

Wniosek nr 30
Podjęcia działań zmierzających do szybkiego wdrożenia opracowanej nowelizacji „Klasyfikacji jakościowo-wymiarowej” i „Warunków technicznych drewna”
dla usprawnienia pracy służb terenowych.

Wniosek nr 15
Doprowadzenia do zmian w zasadach naliczania
nagród kwartalnych uwzględniających objęcie nagrodą także pracowników, którzy odchodzą na emeryturę w trakcie kwartału.

Wniosek nr 33
Dokonania zapisów w Statucie ZLP w RP 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.

Wniosek nr 16
Kontynuowania działań zmierzających do zwiększenia dotacji finansowej z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników parków narodowych.
Wniosek nr 17
Doprowadzenia do uwolnienia limitu wynagrodzeń w parkach narodowych.

Wniosek nr 34
Organizowania kolejnych Zjazdów w różnych miejscach.
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Stypendia Rady Krajowej ZLP w RP
przyznane i wręczone
Związek Leśników Polskich w RP trzeci raz z rzędu ufundował stypendia dla wyróżniających się
uczniów średnich szkół leśnych. W tym roku, oprócz szkół leśnych Ministra Środowiska, do grona
beneficjentów dołączyły jeszcze dwie placówki: Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie i Zespół
Szkół w Tułowicach.
Warunkiem uzyskania stypendium było osiągnięcie
najlepszych wyników w nauce z przedmiotów zawodowych za okres czterech lat kształcenia. Nagrody finansowe w łącznej kwocie 19 500 zł, przekazane przez
ZLP w RP, trafiły do 36 abiturientów w 13 szkołach
leśnych.
Tak skomentował pomysł wspierania i wyróżniania
uczniów szkół leśnych Jarosław Szałata, Przewodniczący ZLP w RP, który uczestniczył w uroczystym apelu
szkolnym w TL Rzepin: To dla nas wielka przyjemność
kolejny już raz przyznać stypendia uczniom, którzy mają
odwagę wybić się ponad przeciętność. Swoim zaangażowaniem i wytrwałą pracą, dążą do wyznaczonego celu

Ireneusz Żelazny, Przewodniczący Okręgu Krośnieńskiego gratuluje
abiturientowi ZSL w Lesku.

Bronisław Sasin nadaje Złotą Odznakę „Zasłużony dla Leśników
Polskich” Zespołowi Szkół Leśnych w Goraju.

Stypendyści ZLP w RP – ZSL w Goraju.

Jarosław Szałata, Przewodniczący ZLP w RP wręcza dyplom uczennicy TL Rzepin.
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Mirosław Kletkiewicz wręcza stypendia ZLP w RP w Technikum
Leśnym w Tucholi.

Marek Cholewa, Wiceprzewodniczący ZLP w RP, gratuluje uczniom
Zespołu Szkół w Tułowicach.

Wojciech Kubica wręcza dyplom potwierdzający przyznanie stypendium ZLP w RP uczniowi Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych
w Brynku.

Mariusz Rosik, Przewodniczący ZLP w RP w Zielonej Górze wręcza
stypendium ZLP w RP w ZSL w Rogozińcu.

i udowadniają, że nauka jest dla nich przyjemnością.
Wierzę, że tak dobrze przygotowana zawodowo kadra
zasili w przyszłości szeregi pracowników Lasów Państwowych. Polecam stypendystów wszystkich pracodawcom.
W ramach potwierdzenia przekazania stypendiów,
uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, jednakowe
dla wszystkich abiturientów.
Wyjątkowy charakter miała uroczystość zakończenia
roku w Zespole Szkół Leśnych w Goraju. A to za sprawą
zaszczytnego wyróżnienia – Bronisław Sasin, Honorowy Przewodniczący ZLP w RP, przyznał szkole Złotą
Odznakę Związkową Zasłużony dla Leśników Polskich.
tekst: Katarzyna Gozdek-Pawłowska
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Zjazd Sprawozdawczy ZLP w RP Regionu Gdańskiego
27 kwietnia 2017 roku na terenie Nadleśnictwa Kaliska w Ogrodzie Dendrologicznym „Wirty” odbył
się Zjazd Sprawozdawczy ZLP w RP Regionu Gdańskiego.
W Zjeździe wzięło udział 38 delegatów oraz zaproszeni Goście, a wśród nich Dyrektor RDLP w Gdańsku
Adam Kwiatkowski; Nadleśniczy Nadleśnictwa Kaliska Andrzej Przewłocki oraz Wiceprzewodniczący ZLP
w RP Krzysztof Górski.
Zjazd rozpoczął Przewodniczący ZLP w RP Regionu
Gdańskiego Dariusz Kowalewski, witając Gości i De-

legatów. Obrady zostały poprowadzone przez kol. Ireneusza Choma z Nadleśnictwa Kwidzyn, wg przyjętego
porządku zebrania.
Przewodniczący Dariusz Kowalewski złożył sprawozdanie z działalności Rady Regionu. Informacje
z działalności finansowej przekazał Skarbnik Regionu
Mirosław Caban, natomiast sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący
Mariusz Pałys. W drodze głosowania, delegaci udzielili
absolutorium za miniony rok, dając tym samym mandat
do dalszego działania obecnej Radzie.
Po wystąpieniu przybyłych Gości nastąpiła dyskusja
i przyjęcie wniosków oraz proponowanych uchwał. Następnie wszyscy uczestnicy spotkania udali się na zwiedzanie ogrodu dendrologicznego, a Zjazd zakończył się
wspólnym posiłkiem.
Dariusz Kowalewski
Przewodniczący ZLP w RP Regionu Gdańskiego

Od lewej: Krzysztof Górski; Andrzej Przewłocki; Adam Kwiatkowski.

Od lewej: Krzysztof Górski; Krzysztof Jankowski.

Delegaci na Zjazd.

Delegaci na Zjazd.

Zwiedzanie Ogrodu.
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XVII TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
dla pracowników jednostek organizacyjnych
w zasięgu terytorialnym RDLP Poznań
Już po raz XVII RDLP w Poznaniu i Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu
Wielkopolskiego wspólnie zorganizowało Turniej Tenisa Stołowego dla pracowników.
Tegoroczne zawody zostały przeprowadzone na terenie Nadleśnictwa Karczma Borowa w Sali widowiskowo-sportowej w Rydzynie.

W rozgrywkach udział wzięło 49 zawodników reprezentujących: biuro RDLP Poznań, 13 nadleśnictw oraz
LZD Siemianice.
W turnieju indywidualnym zwycięzcami rozgrywek
zostali:
1. Jarosław Musiał – Nadleśnictwo Konin
2. Piotr Brylewski – Nadleśnictwo Krotoszyn
3. Jakub Ruda – Nadleśnictwo Antonin
Drużynowo trzy czołowe miejsca zajęły zespoły reprezentujące:
1. Nadleśnictwo Krotoszyn
2. Nadleśnictwo Konin
3. LZD Siemianice
W konkursie specjalnym dla VIP zwyciężył Jacek
Szczepanik – nadleśniczy nadleśnictwa Oborniki.
Po części sportowej oraz oficjalnej dekoracji zwycięzców wszyscy uczestnicy spotkali się na tradycyjnej
biesiadzie.
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GDAŃSK
Pierwsze Zawody Halowej Piłki Nożnej o Puchar
Przewodniczącego ZLP w RP Regionu Gdańskiego
Kaliska 2017
W dniu 25 marca 2017 roku w Hali Sportowej w Starej Kiszewie, teren Nadleśnictwa Kaliska RDLP
w Gdańsku odbył się pierwszy turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Związku
Leśników Polskich w RP Regionu Gdańskiego.
W rywalizacji sportowej wzięło udział dziewięć drużyn reprezentujących Nadleśnictwa z terenu Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku: Nadleśnictwo Gdańsk; Kolbudy; Kartuzy; Cewice; Kościerzyna;
Kwidzyn; Kaliska; Starogard i Lubichowo.
Zebranych Gości, Sędziów, Zawodników i Kibiców
przywitał Przewodniczący ZLP w RP RG Dariusz Kowalewski życząc bezpiecznej rywalizacji w sportowym
duchu. Następnie kol. Andrzej Tomana przedstawił porządek dnia, wraz z sędziami zawodów przedstawił regulamin i zasady gry oraz dokonał losowania kolejności
rozgrywek.

Zawodnicy w trakcie gry.

I-wsze miejsce – Nadleśnictwo Kaliska

Wierni kibice.

Zakończenie zawodów – rozdanie medali i upominków.

Wręczanie nagród przez przybyłych Gości i Sponsorów.
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Podczas zawodów leśnicy mieli okazję wykazać się
sprawnością techniczną i refleksem podczas gry.
Po zaciętej i bardzo wyrównanej walce zwycięstwo wywalczyła drużyna z Nadleśnictwa Kaliska, która pokonała
w rzutach karnych drużynę z Nadleśnictwa Starogard.
Trzecie miejsce wywalczyła drużyna z Nadleśnictwa
Kolbudy. Kolejne miejsca to 4. Nadleśnictwo Kartuzy; 5. Nadleśnictwo Gdańsk; 6. Nadleśnictwo Cewice;
7. Nadleśnictwo Lubichowo; 8. Nadleśnictwo Kwidzyn;
9. Nadleśnictwo Kościerzyna.
Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy za uczestnictwo w turnieju. Zwycięskie drużyny otrzymały medale
i nagrody ufundowane przez sponsorów / Firmy:
– MENTOR S.A.; STEICO; MILESO Sp z o.o.; Usługi Stolarskie Stanisław Mokwa.

Medale i Nagrody wręczali Z-ca Dyrektora RDLP
w Gdańsku Marcin Naderza; Nadleśniczy Nadleśnictwa
Kolbudy Andrzej Gajowniczek; Sponsorzy oraz Przewodniczący ZLP w RP Regionu Gdańskiego Dariusz
Kowalewski, który zachęcił uczestników rozgrywek do
wzięcia w nich udziału w przyszłym roku.
Po zakończonych zawodach wszyscy uczestnicy spotkali się na wspólnym obiedzie w zajeździe ,,Wrota Kaszub”.
Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP
Regionu Gdańskiego
Dariusz Kowalewski
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XVI Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora RDLP
w Olsztynie
20 maja przy przepięknej pogodzie w Łysych odbył się XVI Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora
RDLP w Olsztynie. Zawody zorganizowali: Nadleśnictwo Myszyniec oraz Związek Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Olsztyńskiego przy współudziale RDLP w Olsztynie.
Brać leśna wraz z rodzinami i kibicami spotkała się
aby w sportowej rywalizacji wyłonić mistrzowską drużynę w piłce nożnej. W tegorocznym turnieju uczestniczyło 14 drużyn, reprezentujących 16 nadleśnictw oraz
kierownictwo RDLP. Trzy drużyny były z połączonych,
sąsiednich dwóch jednostek. Uczestnicy turnieju to: Jagiełek ze Starymi Jabłonkami, Kudypy z Wichrowem,
Lidzbark, Miłomłyn, Młynary z Ornetą, Myszyniec,
Nidzica, Ostrołęka, Parciaki, Szczytno, Wielbark, Wipsowo, Zaporowo oraz drużyna kierownictwa RDLP.
Reprezentacja Szczytna uczestniczyła we wszystkich
dotychczasowych turniejach począwszy od roku 2000.
Zebranych zawodników i gości przywitali Nadleśniczy Nadleśnictwa Myszyniec Marek Dzieżyk oraz
Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP Regionu Olsztyńskiego Andrzej Borkowski. Uroczystego
otwarcia zawodów dokonał Zastępca Dyrektora RDLP
w Olsztynie Pan Sebastian Smoluk.

Emocjonujące mecze eliminacyjne przebiegały w trzech
grupach – „każdy z każdym”. Do półfinałów awansowały
drużyny Szczytna, Myszyńca, Miłomłyna i Zaporowa. Zestawienie par półfinałowych wyłoniono w losowaniu. Los
połączył Miłomłyn ze Szczytnem a Myszyniec z Zaporowem. Do rozstrzygnięcia w meczach półfinałowych nie
starczyło normalnego czasu gry ani dogrywki. O awansie
decydowały rzuty karne. W tej rywalizacji lepsi okazali się
piłkarze z Miłomłyna i Zaporowa.
Przed wielkim finałem odbył się mecz o III miejsce.
Rywalizacja zakończyła się po dogrywce zwycięstwem
Szczytna nad gospodarzem turnieju, Myszyńcem (2;1).
Mecz o I miejsce w   XVI Turnieju w piłce nożnej
o Puchar Dyrektora RDLP w Olsztynie rozegrały drużyny Miłomłyna z Zaporowem – czterokrotnym triumfatorem turnieju. Zaporowo zwyciężyło 3;0 i odjechało
z Pucharem Dyrektora.
Dekoracji i nagradzania zwycięzców dokonali: za-

Otwarcie zawodów.

IV m-ce Myszyniec.

III m-ce Szczytno.

II m-ce Miłomłyn.
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I m-ce Zaporowo.

stępca Dyrektora RDLP w Olsztynie Sebastian Smoluk,
Nadleśniczy Nadleśnictwa Myszyniec Marek Dzieżyk
oraz Przewodniczący ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego
Andrzej Borkowski.
Drużyna Zaporowa, zdobywca I miejsca otrzymała
Puchar Dyrektora, dyplom, złote medale oraz nagrodę.
Drużyny Miłomłyna i Szczytna za zdobycie odpowiednio II i III miejsca otrzymały puchary, dyplomy, srebrne
i brązowe medale oraz nagrody. Zdobywca IV miejsca,
drużyna Myszyńca otrzymała puchar i dyplom. Pozostałe drużyny uczestniczące w rozgrywkach otrzymały statuetki za uczestnictwo oraz dyplomy. Nadleśnictwo Myszyniec przygotowało dla wszystkich uczestników pamiątkowe, drewniane medale.
Przyznano również wyróżnienia indywidualne.
Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Daniela
Buczyńskiego z Zaporowa.
Królem strzelców został Adrian Gąsior ze Szczytna,
strzelając 10 bramek.
Za najlepszego bramkarza uznano Michała Sadłowskiego z Myszyńca.
Drużynowy puchar „Fair Play” otrzymała drużyna
Ostrołęki.
Wyróżniono również najstarszego zawodnika – 62
lata – Macieja Pietrzaka z Miłomłyna oraz najmłodszego – 22 lata – Anitę Rafalik z Wichrowa.
W tegorocznym turnieju wystąpiło 5 Pań. Były to:
Lidia Nowikowska-Onoszko z Młynar, Monika Pogorzelska ze Szczytna, Aleksandra Ramczykowska i Anna
Mikucka-Grzeszczyk ze Starych Jabłonek oraz Anita
Rafalik z Wichrowa. Wszystkim Paniom wręczono statuetki z dedykacją – „Miła, sympatyczna, odważna i bojowa uczestniczka XVI turnieju …”
Nagrody za pierwsze trzy miejsca z przeznaczeniem
na zakup sprzętu sportowego ufundował Związek Leśników Polskich w RP Regionu Olsztyńskiego.
W przerwie rozgrywek wystąpił szkolny zespół ludowy „Łysioziańskie Nuty” prezentując gościom elementy
bogatej, kurpiowskiej kultury – pieśni, tańce i stroje.

Wręczenie Pucharu Dyrektora.

Wręczenie nagrody.

Na zakończenie głos zabrał zastępca Dyrektora
RDLP, Sebastian Smoluk. Pogratulował zwycięzcom,
podziękował wszystkim za udział w turnieju a organizatorom za jego przygotowanie. Poinformował, że organizatorem następnego, XVII turnieju będą połączone
siły Nadleśnictw Dobrocin i Miłomłyn. Wiadomość ta
ucieszyła uczestników.
Pan Dyrektor dokonał zamknięcia XVI turnieju w Łysych.
Andrzej Borkowski
Przewodniczący
Związku Leśników Polskich w RP
Regionu Olsztyńskiego
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY

MARKU – przyjmij wyrazy współczucia…
Podczas obrad Rady Krajowej w Solinie,
w trakcie trwania Rajdu Leśników dotarła do nas smutna wiadomość
o śmierci Mamy naszego serdecznego kolegi Marka Cholewy.
Marek Cholewa jest wiceprzewodniczącym Związku Leśników Polskich
w Rzeczpospolitej Polskiej, przewodniczącym Regionu Górnośląskiego,
a przede wszystkim naszym serdecznym kolegą
i wszyscy bardzo mu współczujemy.
Marku – składam kondolencje i wyrazy duchowej łączności w tych trudnych
chwilach Tobie, całej Rodzinie i najbliższym w imieniu całej Braci Leśnej,
Rady Krajowej, Rady Regionu Górnośląskiego
i ponad 11 tysięcy członków ZLP w RP.
Jarosław Szałata
Przewodniczący ZLP w RP

PANU MECENASOWI
MIROSŁAWOWI RÓŻOWICZOWI
HONOROWEMU CZŁONKOWI
ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH PARKÓW NARODOWYCH
WYRAZY SERDECZNEGO WSPÓŁCZUCIA
Z POWODU ŚMIERCI
MATKI
SKŁADA RADA KRAJOWA
ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH PARKÓW NARODOWYCH
Honorowy Przewodniczący ZLP PN Piotr Kozłowski
Łączymy się w bólu z Panem Mecenasem Mirosławem Różowiczem,
Rodziną, Przyjaciółmi po stracie tak ważnej osoby
Przewodniczący ZLP PN
Marek Słowikowski
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