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Wspólne Posiedzenie Rady Krajowej ZLP w RP
i Rady Regionu Zachodniego w Szczecinie
Kolejne w tym roku posiedzenie Rady Krajowej ZLP w RP odbyło się 22–24 czerwca w Pogorzelicy,
w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Bażyna”. Najważniejsze z omawianych tematów
dotyczyły postępów w negocjacjach związkowych z Dyrekcją Generalną LP w sprawie nowelizacji
Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, zagadnień mieszkaniowych w Lasach Państwowych
oraz bieżących kwestii z działalności ZLP w RP.
Czerwcowe posiedzenie odbyło się w poszerzonym
składzie – wspólnie z członkami Rady Krajowej ZLP
w RP obradowali przedstawiciele Rady Regionu Zachodniego w Szczecinie.
W imieniu Dyrektora Generalnego, Konrada Tomaszewskiego w obradach uczestniczył Sławomir Wencel – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Na spotkaniu byli też obecni:
Maria Brzozowska – Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju
w RDLP w Szczecinie, Sławomir Kucal – naczelnik Wy-

działu Organizacji i Kadr w RDLP w Szczecinie oraz
Paweł Gzyl – Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice.
Na początku posiedzenia Przewodniczący Bronisław
Sasin wręczył kol. Jerzemu Miliszewskiemu oraz kol.
Jerzemu Ślusarczykowi pamiątkowe medale, realizując w ten sposób uchwałę nr 2 Zjazdu Sprawozdawczego
w Sękocinie z 19 marca 2016 roku. Zgodnie z jej treścią
kol. Jerzy Miliszewski oraz kol. Jerzy Ślusarczyk otrzymali tytuł Członka Honorowego Związku Leśników
Polskich w RP. W imieniu odznaczonych głos zabrał

Przewodniczący Bronisław Sasin otwiera wspólne obrady Rady Krajowej ZLP w RP i Rady Regionu Zachodniego w Szczecinie.

kol. Jerzy Miliszewski, który, nie kryjąc wzruszenia, podziękował za przyznanie tak prestiżowego wyróżnienia.
Po uroczystym rozpoczęciu, następnym punktem porządku obrad było wystąpienie Sławomira Wencla –
Dyrektora RDLP w Szczecinie. Dyrektor Wencel podkreślił, że Związek Leśników Polskich w RP to ważna
organizacja, a współpraca ze związkowcami z Regionu
Zachodniego w Szczecinie bardzo dobrze się układa.
W dalszej części wypowiedzi Dyrektor wymienił tematy, które dominują w rozmowach ze związkowcami.
Należą do nich uproszczenie sortymentacji drewna
oraz podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia
obciążenia pracą leśniczych i podleśniczych. Istotnym
problemem jest też przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
przez pracowników Zakładów Usług Leśnych. Od początku tego roku odnotowano już 18 wypadków śmiertelnych podczas prac wykonywanych w lesie. Sławomir
Wencel podkreślił, że pojawiają się naciski ze strony
DGLP, by w czasie prac terenowych wprowadzać nowe
technologie i w większym wymiarze wykorzystywać
specjalistyczne maszyny, zapewniające lepszą ochronę
przed wypadkami. Dyrektor RDLP w Szczecinie nawią-

zał do jednego z postulatów związkowych o uchyleniu
zapisu dotyczącego konieczności odprowadzania do budżetu państwa kwoty 2% ze sprzedaży drewna. Pojawił
się pomysł, by obowiązkowe 2% opłaty pozostawało
w budżecie Lasów Państwowych z przeznaczeniem na
inwestycje w samorządach. Miałby to także być sposób
na poprawę relacji z lokalnymi samorządami. Pomysł
jest aktualnie dyskutowany.
Pierwszego dnia obrad członkowie Rady Krajowej
ZLP w RP i Rady Regionu Zachodniego w Szczecinie
wysłuchali krótkiej wideokonferencji z Dyrektorem
Generalnym LP. Konrad Tomaszewski poinformował zgromadzonych, że podpisał decyzję dotyczącą
podwyżek dla pracowników LP, zgodnie z którą od
1 lipca 2016 roku awansami zostanie objętych 33%
ogółu osób zatrudnionych w danej jednostce LP.
Podkreślił, że związki zawodowe zabiegały o przyznanie awansów i uruchomienie podwyżek dla pracowników LP. Dyrektor Tomaszewski poinformował, że wynik finansowy Lasów Państwowych jest utrzymywany
na należytym poziomie, a PGL LP wykazuje dobrą
płynność finansową.

Od lewej: Paweł Gzyl – Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice oraz Sławomir
Kucal – naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr w RDLP w Szczecinie.

B. Sasin wręcza Jerzemu Miliszewskiemu medal Honorowego Członka ZLP w RP.

Jerzy Ślusarczyk otrzymuje tytuł Honorowego Członka ZLP w RP.

Honorowi Członkowie ZLP w RP, od lewej: Jerzy Miliszewski i Jerzy
Ślusarczyk.
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Głos zabiera Sławomir Wencel - Dyrektor RDLP w Szczecinie.

Członkowie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP.

Członkowie Rady Regionu Zachodniego w Szczecinie.

Członkowie Rady Krajowej ZLP w RP. Na pierwszym planie Grzegorz
Cekus i Marek Cholewa z Regionu Górnośląskiego w Katowicach.

Konrad Tomaszewski wspomniał również o inwentaryzacji przyrodniczej, która jest aktualnie prowadzona niemal w połowie nadleśnictw podlegających RDLP
w Krośnie i dwóch parkach narodowych. Niebawem
rozpocznie się drugi etap prace mających na celu zebranie informacji na temat stanu środowiska przyrodniczo-kulturowego w Puszczy Białowieskiej.
Dyrektor DGLP poinformował, że zatwierdził wnioski z konferencji mieszkaniowej, która odbyła się
w Pogorzelicy (31 maja – 2 czerwca). Ocenił je jako racjonalne. Na zakończenie wystąpienia życzył zebranym
owocnych obrad.
W nawiązaniu do słów Dyrektora Tomaszewskiego,
Bronisław Sasin przedstawił informację z przebiegu
konferencji „Gospodarka mieszkaniowa w PGL LP”.
Spotkanie w Pogorzelicy miało dać odpowiedź na pytanie, jak wytyczne zawarte w zarządzeniu nr 48 z czerwca
2015 r., na podstawie którego jest obecnie realizowana
gospodarka zasobami lokalowymi w LP, sprawdzają się
w praktyce. ZLP w RP reprezentowali Przewodniczący
Bronisław Sasin i Wiceprzewodniczący Krzysztof Górski. Pełny opis wniosków z konferencji mieszkaniowej
widnieje na stronie internetowej ZLP w RP w zakładce
Aktualności.

Kolejnym istotnym tematem obrad Rady Krajowej
był postęp w negocjacjach dotyczących zmian do
PUZP, prowadzonych z Dyrekcją Generalną LP.
Bronisław Sasin przedstawił aktualny stan rozmów
obejmujący poszczególne wnioski. Poinformował, że
została zbudowana aplikacja informatyczna pozwalająca przedstawić skutki finansowe w przypadku przyjęcia
proponowanych zmian w PUZP. Jednocześnie podkreślił, że w czasie spotkania zgłosił zastrzeżenia do sposobu symulacji wyniku finansowego do 2021 r., ponieważ
jego zdaniem jest celowo zawyżona, aby wykazać brak
możliwości zrealizowania niektórych postulatów zgłoszonych przez centrale związkowe.
W trakcie obrad, Grzegorz Cekus, Wiceprzewodniczący ZLP w RP, przedstawił wyczerpującą informację dotyczącą prac remontowych przeprowadzonych
w Sanatorium Uzdrowiskowym „Leśnik–Drzewiarz”
w Krynicy Zdroju. Więcej na ten temat będzie można
przeczytać w odrębnym artykule w następnym wydaniu
biuletynu „Leśnik”.
Maciej Barcik, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Grupowych, przedstawił wyniki ankiety przeprowadzonej
wśród pracowników LP. Prezentacja jest dostępna na
stronie internetowej ZLP w RP w zakładce Aktualności.
Katarzyna Gozdek-Pawłowska
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Wnioski ze Zjazdu
Warszawa, dnia 2 maja 2016 r.
Pan
Bronisław Sasin
Przewodniczący
Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej
W odpowiedzi na pismo z dnia 29 marca 2016 r.
znak: L.dz. 114/89/2016 dotyczące wniosków podjętych podczas Zjazdu Sprawozdawczego Związku Leśników Polskich w RP, który odbył się w dniach 18–19
marca 2016 r. w Sękocinie, w zakresie możliwości ich
realizacji przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych informuję, jak niżej:

Wniosek nr 1

Podjęcie działań zmierzających do uchylenia zapisów art. 58 a ustawy o lasach dotyczącego obowiązku
odprowadzania do budżetu państwa kwoty 2% przychodów ze sprzedaży drewna.
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 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 równowartość 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

Podjęcie 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 nagrody i premii proporcjonalnie do przepracowanego okresu. Prawo to nie wygasa w przypadku
zgonu pracownika.
W obowiązujących zasadach wynagradzania pracowników Lasów Państwowych nie funkcjonuje system premiowy. Pracownicy okresowo otrzymują nagrody. Zgodnie
z art. 105 Kodeksu pracy cyt.: „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”.
Państwa propozycja zapisu w Ponadzakładowym
Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników PGL LP
bezwzględnego prawa do nagrody (proporcjonalnie do
przepracowanego okresu) stoi w sprzeczności z ko4

deksowymi 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.” [cyt. Komentarz do Kodeksu
pracy red. K.W. Baran str. 773]
Aktualnie w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
prowadzone są prace nad nowelizacją Ponadzakładowego
Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PGL LP, w zakresie propozycji zmian do Układu zgłoszonych, przy piśmie
przewodniczącego Związku Leśników Polskich w RP z dnia
26 stycznia 2016 r., jako wspólny wniosek central związków
zawodowych działających w Lasach Państwowych.
Zgłoszone propozycje dotyczą różnych obszarów regulacji PUZP m.in.: (1) wynagrodzeń, (2) uprawnień do
nagrody jubileuszowej, (3) odpraw emerytalnych, (4) odpraw jednorazowych z przyczyn pracodawcy, (5) polityki
mieszkaniowej, (6) świadczeń w naturze, dodatkowego
wynagrodzenia rocznego, (7) wynagrodzenia za pełnienie
dyżuru ppoż., (8) ekwiwalentu za używanie własnych środków transportowych, (9) dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego, (10) dodatkowego wynagrodzenia za zastępstwo
pracownika, (11) delegowania czy (12) umundurowania dla
wszystkich pracowników Lasów Państwowych.
Prace prowadzone są zgodnie z przyjętym przez Strony
planem działania i decyzji Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych odnośnie potrzeby oszacowania kosztów
finansowych ich realizacji. Działanie to zostało zaimplementowane w formie aplikacji informatycznej pt. „Analiza skutków”. Aplikacja przedstawia skutki finansowe dla
Lasów Państwowych wnioskowanych zmian do PUZP.
Ze względu na powyższe, na prowadzony proces
uzgodnień wszystkie nowe propozycje, zgłoszone
w formie wniosków zmian do PUZP będą poddane ocenie zasadności ich realizacji po zakończeniu aktualnie
prowadzonych prac nad nowelizacją PUZP.

Wniosek nr 11

Podjęcie działań mających na celu wprowadzenie
mechanizmu umożliwiającego uzyskanie przez pracownika na 5 lat przed emeryturą 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 zmniejszenia dysproporcji w wypłatach nagród.
Zgodnie z art. 771 Kodeksu pracy warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń zwią-

zanych z pracą ustalają układy zbiorowe pracy. Oznacza
to, iż podstawowym źródłem prawa regulującego wynagrodzenia pracowników są zakładowe i ponadzakładowe układy zbiorowe pracy. Funkcjonujący w Lasach
Państwowych Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy
dla Pracowników PGL LP odnosi się w § 32 do możliwości tworzenia nagród i premii przez pracodawców.
Wypłacane w ostatnich latach w PGL LP nagrody
pieniężne po zakończonych kwartałach oraz tzw. nagrody roczne mają charakter uznaniowy i motywacyjny. Decyzje o uruchomieniu nagród i ich wysokościach
są podejmowane przez Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych w oparciu o sytuację finansową, w jakiej znajduje się w danym okresie PGL LP. Ponadto
decyzje te poprzedzone są uzgodnieniami z centralami
związków zawodowych działającymi w Lasach Państwowych.
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych każdorazowo kieruje pismo do dyrektorów regionalnych
dyrekcji Lasów Państwowych oraz zakładów Lasów
Państwowych o zasięgu krajowym zawierające wytyczne wypłacania nagród oraz obowiązek uzgadniania
wysokości nagród z przedstawicielami zakładowych
organizacji związkowych działających w jednostkach
LP. Wytyczne te obowiązują wszystkich pracodawców
zgrupowanych w PGL LP i w oparciu o te wytyczne
pracodawcy mogą przyznawać ww. nagrody podległym pracownikom.
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 kształtowania 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 zaokrągleniem wyniku
w górę. Wniosek do uwzględnienia przy najbliższych
awansach pracowniczych.

Wniosek nr 14

Podjęcie działań w celu określenia przejrzystych
i zrozumiałych zasad wykonywania zastępstw pracowników.
Wniosek jest zbieżny z jednym z postulatów zgłoszonych przez związki zawodowe z dnia 26 stycznia 2016 r.
w zakresie wprowadzenia zmian do PUZP. Postulat na
etapie uzgodnień Stron układu.

Wniosek nr 15

Kontynuowanie działań zmierzających do zwiększenia zatrudnienia w Lasach Państwowych, szczególnie w terenie.
Wniosek jest stopniowo realizowany. Dane wskazują
na ewolucyjny wzrost zatrudnienia w latach 2012–2015.
Plan finansowo-gospodarczy PGL LP na rok 2016, wprowadzony do stosowania Zarządzeniem nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 kwietnia 2016 r., przewiduje poziom zatrudnienia ogółem
25 857,25 etatów, w tym w Służbie Leśnej 17 217,10
etatów, przy przeciętnym miesięcznym zatrudnieniu za
2015 roku wynoszącym 25 502 etaty.
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 jest zbieżny z jednym z postulatów zgłoszonych przez związki zawodowe z dnia 26 stycznia 2016 r.
w zakresie wprowadzenia zmian do PUZP. Postulat na
etapie uzgodnień Stron układu.

Wniosek nr 18

Podjęcie działań zmierzających do objęcia pracowników Służby Leśnej ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej podczas wykonywania obowiązków służbowych.
Zagadnienie dotyczące ubezpieczeń w towarzystwach
ubezpieczeń wzajemnych planowane jest do ujęcia kierunkowo w treści aktualnie nowelizowanego PUZP.

Wniosek nr 21

Podjęcie działań zmierzających do wyrównania
ilości przysługujących punktów sortów mundurowych dla pracowników Straży Leśnej jak dla pracowników terenowych Służby Leśnej.
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.
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Wniosek nr 23

Wprowadzić dodatek zwiększający za używanie
samochodu prywatnego do celów służbowych za jazdy terenowe, jako współczynnik do stawki, z zapisem
w PUZP.
Wniosek jest zbieżny z jednym z postulatów zgłoszonych przez związki zawodowe z dnia 26 stycznia 2016 r.
w zakresie wprowadzenia zmian do PUZP. Postulat na
etapie uzgodnień Stron układu.

Wniosek nr 26

Wprowadzenie zmian upraszczających klasyfikację
drewna oraz realizację umów z odbiorcami drewna.
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 Nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 16 września 2015 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy
Państwowe na 2016 rok) tzw. umów skonsolidowanych,
zawieranych na podstawie wyników dwuetapowej procedury sprzedaży drewna.
W przypadku pojedynczego odbiorcy umowa skonsolidowana (jedna na cały rok) zastępuje dotychczasowe
trzy umowy, zawierane osobno na podstawie wyników:
– sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym
z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna (jedna
umowa roczna);
– systemowych aukcji internetowych w aplikacji
„e-drewno” (dwie umowy półroczne).
W praktyce oznacza to, iż ten sam artykuł, który dotychczas był sprzedawany na podstawie trzech różnych
umów i w trzech różnych cenach (a do tego nierzadko
równocześnie w tym samym okresie), obecnie w ciągu
całego roku jest sprzedawany w ramach jednej umowy
i w tej samej cenie, co upraszcza wydawanie surowca
w lesie oraz obsługę umów w biurach poszczególnych
jednostek LP.
Na podstawie Zarządzenia nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 stycznia 2016 r. reaktywowano Komisję Leśno-Drzewną, będącą zespołem
doradczo-pomocniczym Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych ds. zasad sprzedaży drewna w Lasach
Państwowych.
Celem prac komisji jest dążenie do uzyskania i utrzymania consensusu w sprawie:
– zasad prowadzenia przez Lasy Państwowe sprzedaży surowca drzewnego,
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– szczegółowego sposobu wykonywania (realizowania) tychże zasad,
przy czym utrzymano uprawnienia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do stanowienia zasad
sprzedaży drewna w Lasach Państwowych, ponieważ
leży to w zrównoważonym interesie zarówno tego podmiotu gospodarczego, jak i szeroko rozumianego przemysłu drzewnego.

Wniosek nr 27

Prowadzenie działań zwiększających zatrudnienie
w Lasach Państwowych, także poprzez zwiększenie
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.
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 wiele nadleśnictw nie posiada gruntów nieleśnych,
(bo chyba tylko o takich można mówić), które mogą być
przydatne do zabudowy mieszkaniowej (lokalizacja,
brak możliwości uzbrojenia terenu). Grunty przeznaczone pod zabudowę są gruntami o znacznej wartości
ekonomicznej, jest mało prawdopodobne, aby Skarb
Państwa przystał na takie preferencje.
Aktualnie wchodzi w życie 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. Nie bez znaczenia jest tu także
świadomość społeczna i medialna o przywilejach pracowników PGL LP.
Ponadto, zmiany ustawowe pozostają w kompetencji
Ministra Środowiska.
Z up. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
Andrzej Borowski
Z-ca ds. Gospodarki Leśnej

Stypendia dla uczniów szkół leśnych wręczone!
29 kwietnia oraz 6 maja br. w 11 Technikach Leśnych odbyło się uroczyste zakończenie roku
szkolnego ostatnich klas. Przewodniczący regionalnych/okręgowych organizacji ZLP w RP wręczyli
absolwentom ufundowane przez Związek stypendia dla wyróżniających się uczniów.
Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej już drugi raz z rzędu przekazała
stypendia naukowe dla najzdolniejszych abiturientów
średnich szkół leśnych podległych Ministrowi Środowiska. Stypendia trafiły do 27 absolwentów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych w ciągu czterech lat kształcenia.
Łącznie, ZLP w RP przeznaczył na ten cel 16 500 zł
brutto. Każda ze szkół otrzymała 1500 zł bezpośrednio
na wskazane przez siebie konto bankowe.

Mam nadzieję, że stypendia ufundowane przez Związek Leśników Polskich w RP będą nie tylko nagrodą za
najlepsze wyniki w nauce, ale przede wszystkim motywacją do pogłębiania wiedzy z zakresu leśnictwa – podkreślił Bronisław Sasin, Przewodniczący Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dodatkowo, Rada Okręgu Pomorskiego ZLP w Toruniu zasponsorowała jeszcze jedno stypendium o wartości 500 zł.

Wykaz absolwentów średnich szkół leśnych Ministra Środowiska, którzy otrzymali jednorazowe stypendia
ufundowane przez Związek Leśników Polskich w RP oraz przedstawiciele, którzy reprezentowali Związek
podczas zakończenia roku szkolnego w dniu 29 kwietnia oraz 6 maja br.
Nazwa szkoły

Stypendyści

Osoby z ZLP w RP

Region/Okręg

Zespół Szkół Leśnych
w GORAJU

Wojciech Kulwas
Marta Fijałkowska

Włodzimierz Wojtczak

Przewodniczący ZLP w RP
Regionu Pilskiego

Zespół Szkół Leśnych
w LESKU

Dariusz Marciniec
Piotr Łuczka

Ireneusz Żelazny
Krystian Wójcik

Przewodniczący ZLP w RP Okręgu
Krośnieńskiego
Przewodniczący ZO ZLP w RP w Lesku

Technikum Leśne
w WARCINie

Bartosz Matusiak
Paweł Królek
Paulina Koral

Marcin Majewski

Technikum Leśne
w MILICZU

Andżelika Baszyńska
Sebastian Wielgus

Zbigniew Czeryba

Przewodniczący ZLP w RP Regionu
Dolnośląskiego

Technikum Leśne
w BIAŁOWIEŻY

Mateusz Kondracki
Mateusz Jurczuk

Henryk Chabowski

Przewodniczący Rady Okręgowej
Związku Leśników Polskich przy RDLP
w Białymstoku

Zespół Szkół Leśnych
i Ekologicznych
w BRYNKU

Dawid Wróbel
Mateusz Srokosz
Bartosz Żak

Marek Cholewa

Przewodniczący ZLP w RP Regionu
Górnośląskiego w Katowicach

Zespół Szkół Leśnych
w BIŁGORAJU

Natalia Klaudia Juszczak
Urban Kolman
Błażej Maciocha

Przewodniczący ZLP w RP Okręgu
Lubelskiego

Zespół Szkół Leśnych
w ZAGNAŃSKU

Michał Janiszewski
Szymon Nowak

Mariusz Mazur

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
ZLP w RP Regionu Radomskiego

Technikum Leśne
w TUCHOLI

Adam Glama
Aleksandra Gussmann
Adrianna Plata
Natalia Czapiewska

January Szajda

Przewodniczący ZLP w RP Regionu
Pomorskiego w Toruniu

Zespół Szkół Leśnych
w ROGOZIŃCU

Maja Maćkowiak
Iwona Salamończyk

Mariusz Rosik

Przewodniczący ZLP w RP w Zielonej
Górze

Technikum Leśne
w STAROŚCINIE

Maciej Posyniak
Przemysław Galus
Monika Deszcz

Bronisław Sasin

Przewodniczący ZLP w RP

Wiceprzewodniczący Rady Okręgu ZLP
RDLP w Szczecinku
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Zespół Szkół Leśnych
im. inż. Jana Kloski w Goraju:
W imieniu społeczności szkolnej składam
Panu Przewodniczącemu serdeczne podziękowanie za docenienie roli szkół leśnych oraz
uhonorowanie wysiłku młodzieży. Dziękuję
również za oddelegowanie do udziału w uroczystości zakończenia nauki przez tegorocznych absolwentów technikum leśnego Pana
Włodzimierza Wojtczaka, Przewodniczącego
Regionu Pilskiego.
Dyrektor
Albert Tabaka
Włodzimierz Wojtczak, Przewodniczący ZLP Regionu Pilskiego ze stypendystami
Zespołu Szkół Leśnych w Goraju: Martą Fijałkowską oraz Wojciechem Kulwasem.

Absolwenci Zespołu Szkół Leśnych
w Zagnańsku: Michał Janiszewski
i Szymon Nowak.

Zespół Szkół Leśnych
im. Romana Gesinga w Zagnańsku
Technikum Leśne w Zagnańsku pragnie
serdecznie podziękować za ufundowanie stypendiów naukowych dla wyróżniających się
uczniów Naszej Szkoły. Środki finansowe ze
stypendiów będą z pewnością przeznaczone
na dalsze pogłębianie wiedzy w dziedzinie
leśnictwa.
Dyrektor
Anna Kowalska

Mariusz Mazur, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZLP Regionu Radomskiego,
wręcza stypendia uczniom Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku.
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Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych
im. St. Morawskiego w Brynku
Serdecznie dziękujemy za ufundowanie stypendiów
dla najlepszych uczniów kończących naukę w Technikum Leśnym w Brynku, które stanowić będą nie tylko
nagrodę za zaangażowanie i przykładne wypełnianie
obowiązków, ale także dodatkową motywację do nauki
i pracy dla uczniów młodszych klas.
Dyrektor
Ireneusz Gudowicz
Marek Cholewa, Przewodniczący ZLP w RP Regionu Górnośląskiego w Katowicach wręcza dyplomy uczniom Zespołu Szkół Leśnych
w Brynku: Dawidowi Wróblowi, Mateuszowi Srokoszowi oraz Bartoszowi Żakowi.

Uczniowie Technikum Leśnego w Tucholi, którzy otrzymali stypendia
ufundowane przez ZLP w RP: Aleksandra Gussmann, Adrianna Plata,
Adam Glama i Natalia Czapiewska.

January Szajda, Przewodniczący ZLP w RP Regionu Pomorskiego w Toruniu wręcza dyplomy absolwentom Technikum Leśnego
w Tucholi.

Zespół Szkół Leśnych
w Rogozińcu
W imieniu uczniów, ich rodziców oraz własnym pragnę wyrazić Państwu nasze podziękowanie za ponowne
przyznanie stypendium dla najlepszych Absolwentów
w naszej szkole.
Darz Bór.
Dyrektor
Antoni Pawłowski

Mariusz Rosik, Przewodniczący ZLP w Zielonej Górze wygłasza
przemówienie w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu.
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Technikum Leśne w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Dyrekcja Technikum Leśnego w Warcinie składa podziękowanie Radzie Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej za ufundowanie stypendiów naukowych dla wyróżniających się uczniów
naszej szkoły. Otrzymanie stypendium od Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej jest dla naszych absolwentów ogromnym wyróżnieniem, i z pewnością przyczyni się do pogłębiania wiedzy z zakresu leśnictwa na kolejnym etapie ich edukacji.
Z leśnym pozdrowieniem Darz Bór
Dyrektor
Jolanta Gąszczyk-Szulkowska
Marcin Majewski, Wiceprzewodniczący Rady Okręgu Związku Leśników Polskich przy RDLP w Szczecinku, wręcza dyplom Paulinie
Koral z Technikum Leśnego w Warcinie.

Henryk Chabowski, Przewodniczący
Rady Okręgowej ZLP przy RDLP w Białymstoku, gratuluje absolwentom Technikum Leśnego w Białowieży znakomitych
wyników w nauce.

Zespół Szkół Leśnych
w Biłgoraju
Składam wyrazy uznania i serdeczne podziękowania za przyjętą inicjatywę.
Z leśnym pozdrowieniem Darz Bór
Dyrektor
Barbara Serafin

Urban Kolman, Przewodniczący ZLP Okręgu Lubelskiego z Natalią Juszczak – stypendystką Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju.
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Ireneusz Żelazny, Przewodniczący ZLP w RP Okręgu Krośnieńskiego, gratuluje
bardzo dobrych wyników w nauce stypendystom: Dariuszowi Marcińcowi oraz
Piotrowi Łuczce.

Stypendyści ZLP w RP z Technikum Leśnego w Starościnie: Maciej Posyniak, Przemysław Galus i Monika
Deszcz.

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
PODSEKRETARZ STANU
Andrzej Konieczny
Warszawa, dnia 12 maja 2016 r.
Pan
Bronisław Sasin
Przewodniczący
Związek Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Przewodniczący,
W odpowiedzi na pismo z dnia 16 lutego 2016 r. znak:
68/51/2016 informuję, iż podzielam zdanie Pana Przewodniczącego, że mundur jest symbolem prestiżu i autorytetu państwa
oraz wyrazem dowartościowania zawodu leśnika.
Niestety Minister Środowiska nie posiada tytułu prawnego
w zakresie dofinansowania ze środków budżetu państwa zakupu
umundurowania dla nauczycieli szkół leśnych. Środki budżetu
państwa przeznaczone na funkcjonowanie szkół leśnych Ministra
Środowiska pokrywają jedynie koszty wynagrodzeń nauczycieli,
pracowników administracji i obsługi oraz koszty bieżące.

Zbigniew Czeryba, Przewodniczący ZLP w RP Regionu Dolnośląskiego w towarzystwie stypendystów
Technikum Leśnego w Miliczu: Andżeliki Baszyńskiej
i Sebastiana Wielgusa.

Z poważaniem,
Podsekretarz Stanu
Pełnomocnik Ministra
ds. Puszczy Białowieskiej
Andrzej Antoni Konieczny
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V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Związku
Leśników Polskich Regionu Gdańskiego
22 kwietnia 2016 roku w siedzibie Nadleśnictwa Kolbudy odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
Związku Leśników Polskich Regionu Gdańskiego.
Dariusz Kowalewski, Przewodniczący ZLP Regionu
Gdańskiego, rozpoczął zebranie od powitania zaproszonych Gości – Andrzeja Gajowniczka – Nadleśniczego
Nadleśnictwa Kolbudy, Bronisława Sasina – Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w RP oraz Delegatów Związku.
Następnie głos zabrał Nadleśniczy Andrzej Gajowniczek, który przywitał wszystkich serdecznie, przedstawił krótką charakterystykę Nadleśnictwa Kolbudy oraz
życzył nam owocnych obrad.
Kolejnym prelegentem był Bronisław Sasin – Przewodniczący ZLP w RP, który podziękował za zaproszenie na Zjazd, przywitał wszystkich Delegatów biorących
w nim udział oraz przedstawił tematy, które będzie omawiał w toku dalszych obrad.

W dalszej części spotkania Przewodniczący Dariusz
Kowalewski przedstawił sprawozdanie z działalności
ZLP Regionu Gdańskiego w kadencji obejmującej lata
2011–2016. Najważniejszym wydarzeniem był w tym
czasie XXVI Rajd Leśnika, „Na Jantarowym Szlaku”
w 2014 roku.
Sprawozdanie z kontroli działalności ZLP Regionu
Gdańskiego przedstawił kol. Mariusz Pałys – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej. Jednocześnie, kol. Pałys złożył wniosek o udzielenie Prezydium Rady absolutorium za miniony okres.
Po uzyskaniu absolutorium, przystąpiono do realizacji dalszej części porządku Zjazdu – wyboru władz ZLP
Regionu Gdańskiego. W czasie liczenia głosów przez
komisję mandatowo-krutacyjną, kol. Bronisław Sasin

Dariusz Kowalewski, Przewodniczący ZLP Regionu Gdańskiego,
otwiera obrady.

Głos zabiera Andrzej Gajowniczek, Nadleśniczy Nadleśnictwa
Kolbudy.

Mariusz Pałys – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej składa
sprawozdanie z kontroli działalności ZLP Regionu Gdańskiego.

Przemawia Bronisław Sasin – Przewodniczący ZLP w RP.
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Uczestnicy V Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ZLP Regionu Gdańskiego.

omawiał główne kierunki działania Związku na szczeblu krajowym. Tematyka rozmów dotyczyła m.in. spraw
mieszkaniowych, płac, umundurowania, ,,kilometrówek” oraz kwestii negocjowanych podczas prac nad
ujednoliceniem PUZP.
W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Związku Leśników Polskich Regionu Gdańskiego na następną kadencję (2016–2021) został kol.
Dariusz Kowalewski z Nadleśnictwa Starogard. Członkiem Rady Krajowej Związku został kol. Andrzej Tomana z Nadleśnictwa Kaliska.
Skład władz ZLP Regionu Gdańskiego przedstawia
się następująco:
Prezydium Rady Regionu:
1. Przewodniczącym Rady Regionu Gdańskiego
Związku Leśników Polskich został Dariusz Kowalewski
– Nadleśnictwo Starogard.
2. Wiceprzewodniczącymi Rady Regionu Gdańskiego
ZLP zostali Mirosław Caban – Nadleśnictwo Kwidzyn,
skarbnik Rady Regionu oraz Zbigniew Klawikowski –
Nadleśnictwo Gdańsk.
3. Członkami Prezydium zostali: Grzegorz Głowacki
– Nadleśnictwo Starogard, sekretarz Rady Regionu oraz
Hubert Hagno – Nadleśnictwo Kolbudy.

Członkiem Rady Krajowej został Andrzej Tomana
– Nadleśnictwo Kaliska.
Delegatami na Zjazd Krajowy Związku Leśników
Polskich w RP zostali: Malwina Remiasz – ZPD LP Lębork, Mirosław Caban – Nadleśnictwo Kwidzyn, Marek
Graban – Nadleśnictwo Lubichowo oraz Paweł Bukowski – Nadleśnictwo Kolbudy.
Komisja Rewizyjna
1. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został: Mariusz Pałys – Nadleśnictwo Kaliska.
2. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Karol Skonieczny – Nadleśnictwo Starogard oraz Hubert Ginter
– Nadleśnictwo Kaliska.
Na zakończenie Zjazdu Przewodniczący ZLP w RP
– Bronisław Sasin oraz Nadleśniczy – Andrzej Gajowniczek złożyli gratulacje wybranym władzom związku,
życząc sukcesów w działalności związkowej.
Na zakończenie spotkania wszyscy jego uczestnicy
pozowali do wspólnej fotografii na tle siedziby nadleśnictwa Kolbudy.
Dariusz Kowalewski
Przewodniczący ZLP Regionu Gdańskiego
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Walne Zebranie ZLP Biura Urządzania Lasu i Geodezji
Leśnej w Przemyślu
W dniu 22 kwietnia 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Związku
Leśników Polskich Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Przemyślu.
Otwarcia Zebrania dokonał przewodniczący Związku
kol. Krzysztof Kucharski. Przedstawił zebranym porządek obrad, który w drodze głosowania jawnego został
przyjęty jednogłośnie.
Miłym akcentem było wręczenie odznak związkowych.
Srebrną odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich”
otrzymali: kol. Andrzej Równicki i kol. Janusz Hyz.

Brązową odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich”
otrzymał kol. Grzegorz Krzywonos.
W wyniku przeprowadzonych wyborów przewodniczącym został kol. Krzysztof Kucharski, zastępcą kol.
Grzegorz Krzywonos, członkiem kol. Andrzej Rownicki.
Krzysztof Kucharski
Grzegorz Krzywonos
Andrzej Równicki

Janusz Hyz otrzymuje srebrną odznakę „Zasłu- Grzegorz Krzywons otrzymuje brązową od- Andrzej Równicki otrzymuje srebrną odżony dla Leśników Polskich”.
znakę „Zasłużony dla Leśników Polskich”.
znakę „Zasłużony dla Leśników Polskich”.

Członkowie ZLP BULiGL w Przemyślu na tle biura. Od lewej: Stanisław Połeć, Waldemar Gagat, Tomasz Rózga, Grzegorz Krzywonos,
Ryszard Gaweł, Krzysztof Kucharski, Janusz Hyz, Dariusz Królak, Henryk Gniewek, Leszek Reizer, Bogumił Dąbek i Andrzej Równicki.
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XV Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora RDLP
w Olsztynie
XV Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora RDLP w Olsztynie odbył się 11 czerwca 2016 roku
w Dźwierzutach. Organizatorami imprezy byli Nadleśnictwo Wipsowo oraz Związek Leśników
Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Olsztyńskiego przy współudziale RDLP w Olsztynie.
W tym roku padł rekord liczby uczestników. Do rozgrywek zgłosiło się 18 drużyn reprezentujących 19 nadleśnictw (dwie drużyny z połączonych sił dwóch jednostek): Dobrocin, Iława, Jagiełek ze Starymi Jabłonkami,
Jedwabno, Lidzbark, Miłomłyn, Młynary z Ornetą, Myszyniec, Nidzica, Ostrołęka, Parciaki, Przasnysz, Spychowo, Szczytno, Wielbark, Wipsowo, Zaporowo oraz
drużyna kierownictwa RDLP. Dwa zespoły, drużyny
z Przasnysza i Szczytna, były uczestnikami wszystkich
dotychczasowych turniejów. Przybyły również liczne
grupy kibiców.

Po powitaniu uczestników i gości przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Wipsowo, Wojciecha Matuszaka,
Wiceprzewodniczącego Rady Regionu Związku Leśników Polskich w RP, Gerarda Suleja, głos zabrała obecna Wójt Gminy Dźwierzuty – gospodarza terenu – Pani
Marianna Szydlik. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Nadleśniczy W. Matuszak.
Mecze eliminacyjne odbywały się w czterech grupach
„każdy z każdym”. Mecze grupowe były zacięte i wyrównane. Do półfinałów awansowały drużyny Wipsowa, Jagiełka ze Starymi Jabłonkami, Nidzicy oraz Iławy.

Otwarcie turnieju.

Najlepszy zawodnik i król strzelców.

Wręczenie Pucharu Dyrektora RDLP.

Zdobywca Pucharu Fairplay Młynary.
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Zdobywcy I miejsca: Jagiełek, St. Jabłonki.

Zdobywcy II miejsca: Nidzica.

Pary półfinałowe wyłoniono w losowaniu. Los zdecydował o tym, że o wejście do finału zagrały Jagiełek/Stare
Jabłonki z Iławą a Wipsowo z Nidzicą. W równocześnie
rozegranych meczach Jagiełek/St. Jabłonki pokonały
1:0 drużynę z Iławy i awansowały do finału. Drugim
finalistą została drużyna z Nidzicy pokonując 1:0 zespół
gospodarzy, Wipsowa. Po krótkiej przerwie na odpoczynek w meczu o 3 miejsce zmierzyły się drużyny Wipsowa z Iławą. Tym razem drużyna organizatorów Turnieju
zwyciężyła 2:1.
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Jako ostatni odbył się mecz o najwyższe trofeum turnieju, Puchar Dyrektora. W XV Turnieju w piłce nożnej
o Puchar Dyrektora RDLP w Olsztynie zwyciężyła drużyna połączonych sił Nadleśnictw Jagiełek ze Starymi
Jabłonkami pokonując zespół Nadleśnictwa Nidzica 2:1.
Było to historyczne, pierwsze zwycięstwo reprezentacji
Nadleśnictw Jagiełka i Starych Jabłonek.
Nastąpił moment dekoracji i nagradzania zwycięzców. Aktu dekoracji dokonali: zastępca Dyrektora RDLP
w Olsztynie, Sebastian Smoluk, Nadleśniczy, Wojciech

Zdobywcy III miejsca: Wipsowo.

Matuszak oraz Wiceprzewodniczący Rady Regionu, Gerard Sulej.
Zdobywca I miejsca, reprezentacja Jagiełka i Starych
Jabłonek otrzymała Puchar Dyrektora, dyplom, złote medale oraz nagrodę. Reprezentacje Nidzicy i Wipsowa za
zdobycie II i III miejsca otrzymały puchary, dyplomy, odpowiednio srebrne i brązowe medale oraz nagrody. Zdobywca IV miejsca, Iława otrzymała statuetkę i dyplom.
Pozostali uczestnicy wyjechali ze statuetkami za uczestnictwo oraz dyplomami. Wszyscy zawodnicy otrzymali
od organizatorów pamiątkowe, drewniane plakietki.
Przyznano również wyróżnienia indywidualne.
Tytuł króla strzelców uzyskali Piotr Wytrężek z drużyny Jagiełek/St. Jabłonki oraz Michał Pasymowski
z Nidzicy strzelając po 6 bramek.
Za najlepszego bramkarza uznano Pawła Ferschke
z Wipsowa.
Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Piotra
Wytrężka z Jagiełka i St. Jablonek.
Drużynowy puchar „Fair Play” otrzymała połączona
drużyna Młynar z Ornetą.
Wyróżniono również najstarszego zawodnika – 58 lat
– Andrzeja Krawczyńskiego z Lidzbarka oraz najmłodszego – 21 lat – Radosława Sadowskiego z Iławy.
Organizatorzy ucieszyli się ze wzrostu popularności gry w piłkę nożną wśród Pań pracujących w lasach.

W tegorocznym turnieju wystąpiło 5 Pań: Lidia Nowikowska-Onoszko w drużynie Młynar, Monika Pogorzelska w drużynie Szczytna, Anna Mikucka-Grzeszczyk
z Jagiełek/St. Jabłonki oraz Róża Dubica i Paulina Tyszecka z Zaporowa. Wszystkie Panie zostały uhonorowane statuetkami – „Miła, sympatyczna, odważna i bojowa uczestniczka XV turnieju”.
Fundatorem pucharów, dyplomów, medali oraz nagród finansowych za pierwsze 3 miejsca (z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego) był Związek Leśników Polskich w RP Regionu Olsztyńskiego.
Na zakończenie głos zabrał zastępca Dyrektora RDLP,
Sebastian Smoluk. Pogratulował zwycięzcom, podziękował wszystkim za udział w turnieju, a organizatorom
za jego przygotowanie. Przed uroczystym zamknięciem
XV turnieju poinformował, że organizatorem następnego turnieju będzie Nadleśnictwo Myszyniec. Informacja
została przyjęta z aplauzem.
Pogoda podczas zawodów była zmienna, ale nikt nie
narzekał. Organizatorzy zadbali również o głodnych
i spragnionych.
Ostatni akord należał do Nadleśniczego Nadleśnictwa
Wipsowo, który dokonał zamknięcia zawodów. XV Turniej w piłce nożnej o puchar Dyrektora RDLP w Olsztynie przeszedł do historii.
Andrzej Borkowski
Przewodniczący
Związku Leśników Polskich w RP
Regionu Olsztyńskiego
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Xl FINAŁOWY TURNIEJ LEŚNIKÓW W PIŁKĘ SIATKOWĄ
O PUCHAR DYREKTORA REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW
PAŃSTWOWYCH W POZNANIU
W dniach 5–6 maja 2016 r. odbył się XI Finałowy Turniej Leśników w Piłkę Siatkową pod patronatem
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu i Związku Leśników Polskich
Regionu Wielkopolskiego.
Do turnieju, w rozgrywkach lokalnych wyłoniono
7 drużyn z Nadleśnictw zgrupowanych w Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych oraz drużynę łączoną
Wielkopolskiego Parku Narodowego i Uniwersytetu
Przyrodniczego, Wydziału Leśnego.
Turniej odbył się w nowoczesnej, profesjonalnej hali
sportowej Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu
„OAZA” w Kórniku.
5 maja, po odprawie technicznej, gdzie sędziowie zrzeszeni w Wielkopolskim Związku Piłki Siatkowej przypomnieli zawodnikom zasady oraz ustalili harmonogram
rozgrywek, rozegrano pierwsze mecze na trzech boiskach.
Kolejnego dnia o godzinie 10°° w meczu o VII miejsce zawalczyły: drużyna łączona Nadleśnictw Oborniki
i Łopuchówko vs. Nadleśnictwo Babki. Jednocześnie na
drugim boisku spotkały się drużyny Nadleśnictwa Karczma Borowa vs. Wielkopolskiego Park Narodowego i Uniwersytetu Przyrodniczego, walczące o V miejsce w turnie-

Najwierniejsi kibice (od lewej) – Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno –
Michał Michalak, Prezes ZLP Regionu Wielkopolskiego – Halina Stachowska i Nadleśniczy Nadleśnictwa Krotoszyn – Wiesław Buliński.

Mecz o III miejsce: Nadleśnictwo Przedborów vs. Nadleśnictwo Syców.
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ju. Tego dnia zawodnicy przedstawiali wyśmienitą formę
– może była to zasługa doskonałej zabawy poprzedniego
wieczoru? A może wyśmienitego dopingu kibiców?
W meczu o III miejsce, gdzie zmierzyły się drużyny Nadleśnictwa Przedborów, naprzeciw Nadleśnictwa
Syców, drużyna prowadzona przez Nadleśniczego Wojciecha Bąka, po zaciętej walce, okazała się nieznacznie
silniejsza niż drużyna z Sycowa, zdobywając puchar.
Zawziętą rywalizację zakończył sensacyjny mecz finałowy, w którym zmierzyły się Nadleśnictwo Gniezno, co
nikogo nie zdziwiło (zdobywcy zeszłorocznego Pucharu
Dyrektora RDLP w Poznaniu) i Nadleśnictwo Krotoszyn,
które w finale nie było od kilku lat. Po blisko dwugodzinnej, zaciętej walce, drużyna Nadleśniczego Michała Michalaka przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę pokonując drużynę Nadleśniczego Wiesława Bulińskiego.
Uroczyste wręczenie nagród i pucharów odbyło się
w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie.
Brawom nie było końca.
Końcowe wyniki XI Finałowego Turnieju Leśników
w Piłkę Siatkową o Puchar Dyrektora RDLP w Poznaniu, przedstawiły się następująco:
1 MIEJSCE – Nadleśnictwo Gniezno
2 MIEJSCE – Nadleśnictwo Krotoszyn
3 MIEJSCE – Nadleśnictwo Przedborów
4 MIEJSCE – Nadleśnictwo Syców
5 MIEJSCE – Nadleśnictwo Karczma Borowa
6 MIEJSCE – Wielkopolski Park Narodowy i Uniwersytet Przyrodniczy, Wydział Leśny
7 MIEJSCE – Nadleśnictwo Oborniki i Łopuchówko
8 MIEJSCE – Nadleśnictwo Babki

Sportowe przywitanie finalistów przed meczem: Nadleśnictwo Gniezno vs. Nadleśnictwo Krotoszyn.

Puchary i nagrody ufundowane przez Regionalną
Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu oraz Związek Leśników Polskich Regionu Wlkp. za najlepszą grę
w poszczególnych kategoriach zdobyli:
Najlepszy zawodnik:
Tomasz Rurek, Nadleśnictwo Gniezno
Najlepszy rozgrywający:
Małgorzata Haladyn, Nadleśnictwo Przedborów
Najlepszy przyjmujący:
Łukasz Jasiak, Nadleśnictwo Krotoszyn
Najlepszy atakujący:
Tomasz Kapela, Nadleśnictwo Gniezno
Najlepszy blokujący:
Krzysztof Janowski, Nadleśnictwo Gniezno

Najlepszy zagrywający:
Zbigniew Olszowiak, Nadleśnictwo Syców
Najlepsza zawodniczka:
Anna Dudkowiak, Nadleśnictwo Krotoszyn
Prezes Związku Leśników Polskich Regionu Wielkopolskiego – Halina Stachowska oraz Dyrektor RDLP
w Poznaniu – Tomasz Markiewicz zamykając XI Turniej
podziękowali zawodnikom za ducha walki i piękną grę
na ligowym poziomie oraz organizatorom za wkład pracy
i zaprosili wszystkich na przyszłoroczne Mistrzostwa.
Tekst i zdjęcia: Adrianna Andrzejewska
Leśny Ośrodek Szkoleniowy

Nadleśnictwo Gniezno – finaliści XI Finałowego Turnieju Leśników w Piłkę Siatkową o Puchar Dyrektora RDLP w Poznaniu.

XI Finał Turnieju Leśników w Piłkę Siatkową o Puchar Dyrektora RDLP w Poznaniu, Puszczykowo – Kórnik, 5–6 maja 2016 r.
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Prześlij wniosek
do Komisji Statutowej

ZLP w RP ma nową
organizację zakładową

Komisja Statutowa, powołana po
ostatnim Zjeździe Sprawozdawczym
Związku, przyjmuje wnioski dotyczące
nowych zapisów do Statutu ZLP w RP.

Od lipca br. do ZLP Regionu Górnośląskiego w Katowicach dołączyła kolejna organizacja zakładowa. Tworzy ją 22 pracowników z Nadleśnictwa
Turawa.

Przypominamy, że propozycje zmian
w treści Statutu ZLP w RP można przesyłać
mailowo, na specjalnie w tym celu utworzony
adres: zlp.statut@op.pl
Czekamy na zgłoszenia.

Bardzo się cieszę, że pracownicy Nadleśnictwa Turawa zdecydowali się na dołączenie do Związku Leśników
Polskich. Ze swojej strony dołożę wszelkich starań, by ta
decyzja przyniosła obopólne korzyści – komentuje Marek
Cholewa, Przewodniczący ZLP Regionu Górnośląskiego
w Katowicach.

Złoty Medal za Długoletnią Służbę
dla Przewodniczącego ZLP w RP
Bronisław Sasin otrzymał z rąk Ministra Środowiska Złoty Medal za Długoletnią Służbę. Okazją do
wręczenia odznaczenia były Szczecińskie, Regionalne Dni Lasu, świętowane w czerwcu br.
Złoty Medal za Długoletnią Służbę jest nadawany
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków
wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.
Oprócz Przewodniczącego ZLP w RP, uhonorowano osoby, które szczególnie wyróżniły się w pracy na rzecz rozwoju leśnictwa i oświaty. Złoty Znak
Związku Leśników Polskich w RP otrzymał Mieczysław Ciesielski z Nadleśnictwa Rzepin, Złotą Odznakę Związkową „Zasłużony dla Leśników Polskich”
otrzymali: Anna Gandecka z Nadleśnictwa Rzepin,
Maciej Gerber z Nadleśnictwa Skwierzyna. Srebrną Odznakę Związkową „Zasłużony dla Leśników
Polskich” otrzymali: Waldemar Szpila z Nadleśnictwa Strzelce Kraj. oraz Jarosław Szlachetka z Nadleśnictwa Międzychód.
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