
Warszawa, czerwiec 2017 r.

Pan Jarosław Szałata 
Przewodniczący
Związku Leśników Polskich w RP

W odpowiedzi na pismo Pana Przewodniczącego 
z dnia 24 kwietnia 2017 r., znak sprawy ZLP-01.37.2017, 
odnosząc się do uchwały i wniosków przyjętych pod-
czas Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Związku Le-
śników Polskich w RP w dniach 30-31 marca 2017 r. 
w Sękocinie Starym informuję co następuje. 

Uchwała nr 3 
Zjazd Krajowy ZLP w RP wyraża stanowczy sprze-

ciw w sprawie nowelizacji ustawy łowieckiej z propono-
wanymi w projekcie zapisami obciążającymi leśników 
obowiązkiem szacowania szkód łowieckich oraz wypłaty 
odszkodowań z tego tytułu. 

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych podziela sta-
nowisko ZLP w RP zawarte w uchwale Zjazdu Sprawoz-
dawczo – Wyborczego. DGLP skierował do MŚ trzy pro-
pozycje odnoszące się do szacowania szkód łowieckich. 
W żadnej z nich nie przewiduje się angażowania leśni-
czych w proces szacowania szkód łowieckich. Propozy-
cje te są przedmiotem analizy. Na obecnym etapie trudno 
określić, jaka koncepcja szacowania szkód i wypłaty od-
szkodowań będzie efektem finalnym prac legislacyjnych.

Z racji tego, że PGL LP prowadzi na terenach zarzą-
dzanych gospodarkę łowiecką rozumianą jako gospo-
darka leśna (w części LP wyręczane są w tym zakresie 
przez koła łowieckie), rozważana jest partycypacja fi-
nansowa w kosztach szacowania szkód łowieckich. Za-
kres tej partycypacji nie będzie miał istotnego znaczenia 
dla wyniku finansowego PGL LP.

Wniosek nr 1 
Kontynuowanie działań zmierzających do komplekso-

wego rozwiązania problemu mieszkaniowego w LP.

Stosownie do Zarządzenia nr 41 Dyrektora General-
nego Lasów Państwowych z dnia 21 września 2016 r. 
w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw no-
welizacji art. 40a ustawy o lasach, aktów wykonaw-
czych, a także nowelizacji Zarządzenia nr 38 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 czerwca 
2014 r. w sprawie dopuszczenia do wykorzystania w jed-
nostkach organizacyjnych Lasów Państwowych „Wy-
tycznych w sprawie zasad ustalania wysokości stawki 
czynszu za korzystanie z lokali mieszkalnych Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe” oraz 
Zarządzenia nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Pań-
stwowych z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie wpro-
wadzenia „Wytycznych do Zaktualizowanych Polityk 
Mieszkaniowych dla jednostek Państwowego Gospo-
darstwa Leśnego Lasy Państwowe na lata 2015 – 2030” 
(zn. EI.160.7.2016.PM) zespół roboczy przedstawił pro-
pozycję nowelizacji Zarządzenia nr 38/2014. Ponadto 
ww. zespół pracuje nad nowelizacją zasad prowadzenia 
gospodarki mieszkaniowej w dotychczasowym Zarzą-
dzeniu nr 48/2015 oraz nad propozycją kompleksowej 
nowelizacji przepisów dotyczących gospodarki miesz-
kaniowej w ustawie o lasach oraz rozporządzeniu Mini-
stra Środowiska z dnia 1 października 2013 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów 
z budynkami mieszkalnymi w budowie, oraz kryteriów 
kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwo-
wym, a także tryb przeprowadzania przetargu ograni-
czonego. 

Termin zakończenia prac tego zespołu został wyzna-
czony na 30 czerwca 2017 r.

Odpowiedź Dyrektora Generalnego  
Lasów Państwowych na wnioski i uchwały VI Zjazdu 
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Wniosek nr 10 
W związku z rosnącym rozmiarem obowiązków, szcze-

gólnie przy pozyskaniu drewna, pilnie podjąć natychmia-
stowe działania zmierzające do wzrostu zatrudnienia w LP. 
Wzrost zatrudnienia powinien być adekwatny do rozmiaru 
zadań w poszczególnych nadleśnictwach i RDLP, nasta-
wiony szczególnie na dodatkowe etaty w grupie pracow-
ników terenowych LP oraz specjalistów w nadleśnictwach, 
odciążających leśniczych i podleśniczych. 

Kierownictwo Lasów Państwowych widzi uzasadnienie 
wzrostu zatrudnienia, ponieważ wzrasta obciążenie sta-
nowisk pracy nowymi zadaniami. Należy jednak mieć na 
uwadze potrzebę utrzymania płynności w sferze wydatko-
wej jednostek organizacyjnych LP, z zachowaniem gwa-
rancji bezpieczeństwa finansowego Lasów Państwowych. 

Porównując dane dotyczące zatrudnienia na stanowisku 
leśniczego i podleśniczego w roku ubiegłym i bieżącym 
wynika, że nastąpił wzrost zatrudnienia w tej grupie stano-
wisk o 150 osób. Wzrost ma miejsce również w zakresie 
poziomu środków na wynagrodzenia i przeciętne miesięcz-
ne wynagrodzenie. 

W 2017 roku kierownicy jednostek organizacyjnych La-
sów Państwowych mogą zwiększać zatrudnienie pod wa-
runkiem nieprzekroczenia zaplanowanych kosztów admini-
stracyjnych w planie finansowo-gospodarczym na ten rok. 

Wniosek nr 11 
Kontynuacja działań zmierzających do realizacji do-

datkowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o któ-
rym mowa w § 36 PUZP („Pracownicy mogą podlegać 
dodatkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym”) 
na koszt pracodawcy.

Uruchomienie pracowniczego programu emerytalne-
go dla pracowników Lasów Państwowych skutkowało-
by stałym wieloletnim zobowiązaniem do ponoszenia 
dodatkowych kosztów po stronie Lasów Państwowych. 
Ewentualna realizacja wniosku ze względu na zwięk-
szenie obciążenia kosztami i możliwy wpływ na utrzy-
manie dobrej kondycji finansowej Lasów Państwowych, 
wymaga przeprowadzenia oceny skutków finansowych 
dla PGL LP tego działania w kontekście prognozowanej 
sytuacji finansowo-gospodarczej Lasów Państwowych 
(analogicznie, jak w przypadku postulatów związków 
zawodowych wprowadzenia zmian w PUZP). 

Jedocześnie informuję, że w 2016 r. przeprowadzona 
została ankieta, w której zapytano pracowników Lasów 
Państwowych o zainteresowanie pracowniczym progra-
mem emerytalnym. Na ankietę odpowiedziało niewiele 
ponad 3200 ogółu pracowników, spośród których nieco 
ponad 60% pozytywnie oceniło propozycję. 

Wniosek nr 12 
Kontynuowanie działań zmierzających do nowelizacji 

zasad i wysokości ryczałtów i zwrotu kosztów za używa-
nie samochodów prywatnych do celów służbowych w LP. 

W związku z tym, że w Sejmie RP trwają prace nad 
projektem poselskim zwiększenia stawki za 1 kilometr 
przebiegu pojazdu, Dyrekcja Generalna Lasów Pań-
stwowych przekazała w dniu 10 kwietnia 2017 r. na 
prośbę Ministerstwa Środowiska informacje dotyczące 
prognozy ewentualnych kosztów wprowadzenia zmian 
ustawowych. Prace nad tym projektem będą miały za-
sadniczy wpływ na dalsze decyzje w tej sprawie na 
szczeblu DGLP.

Wniosek nr 14 
Podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia na-

gród okolicznościowych typu „Dzień Leśnika” i świą-
tecznych dla zakładów Lasów Państwowych poza pulą 
funduszu płac zakładu. 

Wniosek nie wymaga dodatkowych działań, ponie-
waż przepis § 32 PUZP daje pracodawcom możliwość 
tworzenia nagród i premii, z zachowaniem odrębnych 
przepisów dotyczących gospodarki finansowej w LP 
i jeżeli sytuacja ekonomiczna zakładu na to pozwala. 

Wniosek nr 15 
Doprowadzenie do zmian w zasadach naliczania 

nagród kwartalnych uwzględniających objęcie nagro-
dą także pracowników, którzy odchodzą na emeryturę 
w trakcie kwartału. 

W ocenie DGLP objęcie nagrodą, która co do zasady 
ma charakter motywacyjny i uznaniowy także pracow-
ników, którzy odchodzą na emeryturę w trakcie kwarta-
łu byłoby dyskryminujące wobec pozostałej grupy osób, 
które rozwiązują, bądź też „zawieszają” stosunek pracy 
w trakcie kwartału (np. urlop bezpłatny, urlop wycho-
wawczy).

Wniosek nr 16, 17 i 18 – nie dotyczy Lasów Pań-
stwowych 

Wniosek nr 20
Doprowadzenie do zmiany treści zapisu § 22 PUZP 

jednoznacznie nakładającego obowiązek tworzenia 
ZFŚS w jednostkach zatrudniających poniżej 50 osób. 

Tworzenie w jednostkach organizacyjnych Lasów Pań-
stwowych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
ma charakter obligatoryjny, co wynika z § 20 rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie 
szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwo-
wym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (w „jed-
nostkach organizacyjnych Lasów Państwowych są tworzo-
ne fundusze nagród i zakładowy fundusz świadczeń socjal-
nych, obciążające koszty działalności tych jednostek”). 

Wniosek nr 21
Podjęcie działań zmierzających do zmiany zapi-

su w zasadach sprzedaży drewna celem umożliwienia 
sprzedaży detalicznej dla firm przetwarzających suro-
wiec drzewny, np. producentów drewna kominkowego. 
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Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług ustalona 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4.09.2015r. 
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 
(PKWiU) (Dz.U.2016.16.76) w Dziale 02 Produkty 
Gospodarki Leśnej i Usługi Związane z Leśnictwem 
w kategorii Drewno Nieobrobione 02.20. stanowczo 
rozróżnia drewno opałowe, jako odrębną grupę o sym-
bolu PKWIU 02.20.14. a w innych grupach Drewna 
Nieobrobionego o symbolu 02.20.11 jednoznacznie 
wyłącza drewno opałowe. Za powyższym zróżnicowa-
niem idzie także zróżnicowanie stawki podatku VAT. 
Sprzedaż drewna, co do zasady, zgodnie z art.41 ust.1 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz.U.2016.710 ze zm.), jest objęta podstawową 
obecnie 23% stawką podatku od towarów i usług (dalej 
podatku VAT). Stawka 23% podatku VAT jest właściwa 
dla sprzedaży prowadzonej na rzecz przedsiębiorców. 
Natomiast dla pewnej grupy towarów i usług, zgodnie 
z art.41 ust.2 ustawy o podatku VAT, stawka podatku 
wynosi 8%. W dyspozycji art.41 ust.2 zgodnie z poz.18 
załącznika nr 3 do ustawy VAT mieści się drewno opało-
we. Stąd też drewno opałowe S4 jest towarem przezna-
czonym dla zaspakajania potrzeb konsumentów – od-
biorców indywidualnych. 

Jednocześnie, w celu synchronizacji klasyfikacji ja-
kościowo – wymiarowej, PKWIU oraz Nomenklatury 
Scalonej UE w odniesieniu do drewna oraz produktów 
z drewna, także w zasadach sprzedaży drewna w katego-
rii towaru, został dokonany analogiczny podział drewna 
poprzez wyodrębnienie drewna opałowego o symbolu 
PKWIU 02.20.14 z kategorii drewna nieobrobionego 
o symbolu 02.20, co zostanie zobrazowane w załączniku 
nr 3 do Decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych w sprawie przebiegu sprzedaży drewna (w przy-
gotowaniu).

Dokładne sprecyzowanie rynków właściwych do 
oznaczania surowca pod względem przyszłych nabyw-
ców, zawarto w § 4 Zarządzenia Nr 46, w którym nastą-
pił de facto podział na rynek dla przedsiębiorców oraz 
rynek dla konsumentów. Wyodrębnienie rynku detalicz-
nego przeznaczonego wyłącznie dla konsumentów służy 
wyłącznie ich ochronie i zapewnia im możliwość naby-
wania drewna na zasadzie cen negocjowanych. 

Rynek konsumentów jako rynek detaliczny, zgodnie 
z § 55 Zarządzenia Nr 46 obejmuje, co do zasady:
1) niebędące przedsiębiorcami osoby fizyczne:

a)   zaliczane według Głównego Urzędu Statystycz-
nego do gospodarstw domowych (w tym indywi-
dualnych gospodarstw rolnych) 

b)  identyfikowane w ramach statystyki publicznej 
jako konsumenci; 

2) podmioty nienależące do sektora instytucjonalnego 
przedsiębiorców, jeżeli drewno jest nabywane przez 
te osoby i podmioty na własne potrzeby jako: (1) 
opał, służący do ogrzewania obiektów własnej infra-
struktury technicznej, (2) żerdzie gospodarcze, (3) 
materiał budowlany do wykorzystania na własne po-

trzeby (takie, jak: budowa, przebudowa czy remont 
własnych sadyb, w tym obiektów gospodarczych czy 
ogrodzeń).

3) na równi z podmiotami, o których mowa w ust. 1, są 
traktowani przedsiębiorcy, (…) jeżeli dokonują zaku-
pu drewna nie jako materiał bezpośrednio wytwór-
czy do przetworzenia, lecz na potrzeby działalności 
pomocniczej lub własnej działalności rozwojowej 
(opał, materiał budowlany na własne potrzeby itp.)

Oznacza to, że przedsiębiorcy nie mogą nabywać 
drewna S4 (na rynku detalicznym) w celu wykorzysta-
nia do działalności gospodarczej polegającej na jego 
przerobie i odsprzedaży lub wprost odsprzedaży. Mogą 
natomiast nabywać to drewno na własny użytek, np. 
w celach grzewczych. Zasada ta wynika wprost z za-
łożeń wyodrębnienia określonych zgrupowań rynków 
właściwych surowca drzewnego przy kształtowaniu 
zasad sprzedaży drewna, obejmujących poszczególne 
rynki.

Ponadto istnieje możliwość zaopatrywania się przed-
siębiorców w drewno o cechach drewna S4, w przypad-
ku pojawienia się na rynku detalicznym nadwyżek tego 
surowca (drewno incydentalne, niszowe). W tym przy-
padku nie ma jakichkolwiek zastrzeżeń, co do dalszej 
jego odsprzedaży do nabywców indywidualnych – kon-
sumentów. Prace nad opracowaniem dodatkowej decy-
zji Dyrektora Generalnego w sprawie sprzedaży drewna 
niszowego przeznaczonego do produkcji drewna komi-
nowego są w toku. 

Wniosek nr 23
Podjęcie działań znoszących podwójną certyfikację 

drewna, pozostawiając oparty na prawie europejskim 
certyfikat w systemie PEFC. 

Od 2009 roku lasy Państwowego Gospodarstwa Le-
śnego Lasy Państwowe certyfikowane są w najwięk-
szym systemie certyfikacji lasów tj. PEFC. Istotnym 
argumentem za uzyskaniem podwójnej certyfikacji 
było unikanie sytuacji, w której system monopolizu-
jący rynek (w tym przypadku FSC) doprowadza do 
eskalacji żądań w kwestii wymagań dotyczących go-
spodarki leśnej oraz wyjście naprzeciw oczekiwaniom 
przedsiębiorstw drzewnych działających na rynkach 
globalnych.

Aktualnie 16 z 17 Regionalnych Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych posiada certyfikat FSC w imieniu nadleśnictw 
prowadzących gospodarkę leśną, a wszystkie RDLP po-
siadają certyfikat PEFC. 

Obecnie występująca w Polsce sytuacja wokół FSC 
tj. fakt zatwierdzenia dopiero po 17 latach standardu go-
spodarki leśnej dla Polski przez centralę FSC (styczeń 
2014) oraz wyzwanie przed jakim stoimy czyli rewi-
zję standardu dla Polski w oparciu o międzynarodowe 
wskaźniki FSC, jest źródłem wielu obaw co do kształtu 
planowanego do opracowania dokumentu. 
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Takich problemów nie ma ze strony PEFC o czym 
odbiorcy surowca drzewnego z Lasów Państwowych są 
informowani na cyklicznych spotkaniach w DGLP.

Monitorując na bieżąco zagadnienie certyfikacji go-
spodarki leśnej i łańcucha dostaw produktów drzewnych 
w Polsce i Europie, należy dodać, że również po stronie 
przemysłu drzewnego zmiany w standardach łańcucha 
dostaw FSC komplikują audyty prowadzone w tym sys-
temie.

Mając na uwadze powyższe, proces przechodzenia 
przemysłu papierniczo-drzewnego w Polsce na bardziej 
stabilny system PEFC wydaje się być kwestią czasu, ale 
wymaga informowania o tym fakcie odbiorców drew-
na również na poziomie regionalnym i lokalnym. Takie 
działania w DGLP prowadzone są od początku wprowa-
dzenia systemu PEFC w LP. 

Wniosek nr 28
Podjęcie działań zmierzających do udoskonalenia 

systemu informatycznego LP i zapewnienia płynności 
pracy użytkownikom SILP-u, ze szczególnym uwzględ-
nieniem Stanowiska Leśniczego, również poprawienia 
jakości technicznej rejestratorów celem przyspieszenia 
pracy. 

Występujące w ostatnim czasie problemy z wydajno-
ścią SILP mają swoje zasadnicze źródło w niewystar-
czającej wydajności środowiska sprzętowego obsługu-
jącego SILP w kontekście uruchomienia wielu nowych 
funkcjonalności takich jak Stanowisko Leśniczego, Mo-
duł „Absencje i Delegacje” czy też moduł edycji Leśnej 
Mapy Numerycznej w aplikacji LIMES.

Skutkiem powyższego są problemy z zapewnieniem 
płynności pracy SILP szczególnie w okresach szczyto-
wego obciążenia tzn. na przełomie miesięcy, w okresach 
sprawozdawczych lub też aktualizacji opisów taksacyj-
nych.

Dostrzegając powyższe problemy w 2015 roku roz-
poczęto prace nad całkowitą rewitalizacją SILP, której 
elementami są:
– całkowita wymiana infrastruktury sprzętowej obsłu-

gujące SILP,
– zmiana architektury aplikacji tworzących silp na ar-

chitekturę opartą na usługach,
– optymalizacja oprogramowania.

W ramach działania pierwszego (wymiana infra-
struktury sprzętowej) proces rewitalizacji SILP roz-
poczęto w roku 2016 od wymiany krytycznych ele-
mentów systemu pamięci masowych (tzw. macierzy 
dyskowych) w ramach którego zakupiono macierz dys-
kowego typu „flash”, która jest obecnie najszybszym 
z dostępnych na rynku rozwiązań w tym zakresie oraz 
zakupiono i wdrożono system wirtualizacji pamięci 
masowych wraz z funkcją tzw. „tieringu” zapewnia-
jącej przenoszenie najczęściej używanych bloków da-
nych na macierz typu „flash” a tym samym optymaliza-
cję jej wykorzystania.

W roku 2017 zakończony zostanie proces wymiany 
macierzy dyskowych polegają na rozbudowie posiada-
nej macierzy typu „flash” oraz wymianie pozostałych 
macierzy dyskowych, także tych obsługujących syste-
my działające poza SILP na nowe, wydajniejsze mo-
dele.

Działania te mimo, że nie przyniosły dużego efektu 
(obserwowany wzrost wydajności SILP wyniósł w za-
leżności od modułu i funkcji około 10-20%) mają za-
sadnicze znaczenie dla II etapu rewitalizacji sprzętowej 
tzn. planowanej na rok bieżący wymiany serwerów ba-
zodanowych.

W ramach tego działania planowana jest wymiana 
wszystkich serwerów bazodanowych obsługujących 
SILP na nowe urządzenia o wydajności wielokrotnie 
przekraczającej obecnie eksploatowane serwery wraz 
z możliwością ich dalszej rozbudowy w przypadku wy-
stąpienia w przyszłości dalszego deficytu mocy oblicze-
niowych.

Obecnie trwa postępowanie przetargowe na dostawę 
nowych serwerów bazodanowych. Termin realizacji wy-
nosi, ze względu na złożoność zamówienia, 180 dni od 
daty podpisania umowy, co oznacza że cały proces do-
stawy i uruchomienia nowego sprzętu powinien zostać 
zakończony do końca 2017 r. (termin składania ofert 
upłynął 15 maja br.)

Kolejnym, III etapem, rewitalizacji sprzętowej bę-
dzie ewentualna wymiana serwerów aplikacyjnych ob-
sługujących SILP. Działanie będzie jednak zależne od 
wyników postepowania na wymianę serwerów bazoda-
nowych i jest także przewidziane do realizacji na rok 
2017. To działanie powinno przynieść realne i radykal-
ne przyspieszenie działania SILP we wszystkich funk-
cjach, zarówno w SILP znakowym jak i w szczególności 
w aplikacjach dostępnych z poziomu SIL web.

W ramach działania drugiego (zmiana architektury 
SILP na architekturę usługową) w roku 2017 zakupione 
zostały odpowiednie narzędzia i technologię umożliwia-
jące przeprowadzenia pilotażowego wdrożenia tej ar-
chitektury w oprogramowania tzw. Nowego Taksatora. 
Celem tego działania jest uzyskanie znacznie większej 
elastyczności SILP, w szczególności usprawnienie wy-
miany informacji pomiędzy poszczególnymi moduła-
mi i aplikacjami SILP oraz przyspieszenia możliwości 
wprowadzania zmian.

W ramach działania trzeciego (optymalizacja oprogra-
mowania) na rok 2017, niezależnie od wymiany sprzętu, 
na którym pracuje SILP, planowane są zewnętrzne audy-
ty oprogramowania i środowiska SILP mające wskazać 
możliwości optymalizacji zarówno samego oprogramo-
wania jak i konfigurację środowiska systemowego oraz 
bazodanowego pod kątem osiągniecia jak najwyższej 
wydajności.

Odrębnym zagadnieniem jest poprawienie wydajno-
ści rejestratorów leśniczego. Podjęta została już decy-
zja – od 2015 roku toczą się prace programistyczne nad 
oprogramowanie rejestratora leśniczego na platformie 
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systemowej Android. Głównym przesłankami tej decy-
zji była właśnie niewystarczająca wydajność (szybkość 
działania) dotychczas eksploatowanych rejestratorów 
oraz koszt urządzeń. Projekt ten w ramach, którego sys-
tem jest o roboczej nazwie Leśnik+ prowadzi Zakład 
Informatyki Lasów Państwowych. Założenia projek-
towe do nowego oprogramowania oprócz zdecydowa-
nego zwiększenia wydajności przewidują także wyko-
rzystanie nowego, intencyjnego interfejsu graficznego, 
ścisłą integrację z Leśną Mapą Numeryczną oraz znacz-
ne usprawnienie sposobu transferowania dokumentów 
(odejście od dotychczas wykorzystywanego mechani-
zmu Las Transfer na rzecz tzw. mikro komunikatów co 
w praktyce oznaczać będzie, że dokumenty będą przeka-
zywane do SILP w sposób automatyczny bezpośrednio 
po ich zatwierdzeniu w rejestratorze). 

W ramach tego projektu jeszcze w roku 2017 w wy-
branych jednostkach testowych planowane jest prze-
prowadzenie pilotażowych wdrożeń wybranych funk-
cjonalności, których zadaniem będzie potwierdzenie 
założeń projektowych a w szczególności wydajności 
nowego oprogramowania.

Na lata 2018 i dalsze planowania jest systematycz-
na wymiana eksploatowanych dotychczas urządzeń na 
nowe.

Reasumując:
Reagując na problemy z zapewnieniem użytkow-

nikom SILP możliwości płynnej pracy i komfortowej 
pracy zostało już podjętych szereg działań, w szczegól-
ności związanych z całkowitą wymianą infrastruktury 
sprzętowej SILP, które w perspektywie końca roku 2017 
powinny się przełożyć na odczuwalne przez użytkow-
ników przyśpieszenia pracy a także ograniczenia liczby 
awarii i przerw serwisowych. O skali już realizowanych 
oraz planowanych do realizacji w roku 2017 działań 
świadczy kwota przeznaczona na ich sfinansowanie, 
która przekracza kwotę 25 mln zł.

 
Wniosek nr 30 
Podjęcie działań zmierzających do szybkiego wdroże-

nia opracowanej nowelizacji „Klasyfikacji jakościowo-
-wymiarowej’ i „Warunków technicznych drewna” dla 
usprawnienia pracy służb terenowych. 

Projekt zmian warunków technicznych na drewno 
wraz z propozycjami zmian w sposobie pomiaru (od-
biórki) drewna w stosach, opisem wad oraz sposobem 
ich pomiaru w toku konsultacji merytorycznych. 

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
dr inż. Konrad Tomaszewski

XXIX Ogólnopolski Rajd Leśników  
„Tropem Niedźwiedzia”  

– podsumowanie
W dniach 22 – 24 czerwca br. odbył się XXIX Ogólnopolski Rajd Leśników „Tropem Niedźwiedzia”. 
Szlaki Beskidu Niskiego, Pogórza i Bieszczadów można było przemierzyć pieszo, konno, rowerem, 
motocyklem lub pontonem. 

Na trasach rajdowych można było spotkać prawie 
1500 osób – byli to leśnicy z całego kraju i nawet z za-
granicy oraz ich rodziny. Organizatorem rajdu był Zwią-
zek Leśników Polskich wraz z nadleśnictwami z terenu 
RDLP w Krośnie.

Wielkie podziękowania należą się kierownictwu 
RDLP w Krośnie oraz wszystkim Nadleśniczym odpo-
wiedzialnym za organizowanie baz rajdowych, ale przede 
wszystkim komandorowi rajdu Markowi Mareckiemu, 
przewodniczącemu komitetu organizacyjnego Arturowi 
Królickiemu oraz Ireneuszowi Żelaznemu – przewodni-
czącemu ZLP Regionu Krośnieńskiego, którzy solidnie 
napracowali się przy organizacji tak dużej imprezy wspól-
nie z koleżankami i kolegami z zespołu organizacyjnego. 

Finał imprezy odbył się w dniu 24 czerwca br. 
w Sanoku na terenie Hali widowiskowo – sportowej 
„ARENA SANOK” przy udziale około 1800 osób. 

W trakcie finału za pośrednictwem mediów głos zabrał 
dyrektor generalny Konrad Tomaszewski. Zwrócił 
uwagę na rolę lasów w turystyce oraz na przedsięwzię-
cia realizowane przez Lasy Państwowe, m in. wdrażany 
Wielki Szlak Leśny. Uczestników przywitali oraz do-
konali podsumowania imprezy: Artur Królicki i Marek 
Marecki. Głos zabrali również: Tadeusz Pióro – bur-
mistrz Sanoka; Grażyna Zagrobelna – dyrektor RDLP 
oraz Jarosław Szałata – przewodniczący ZLP w RP.

Tradycyjnie ostatniego dnia ogłoszono zwycięzców 
w konkursach najmłodszego i najstarszego uczestnika 
rajdu. Najmłodszym uczestnikiem okazał się 2 – letni 
Tymoteusz z grupy „Kurpiaki” (Nadleśnictwo Masku-
lińskie), a najstarszym uczestnikiem był Stanisław So-
larczyk z grupy „Zgórmysyny” (Nadleśnictwo Nowy 
Targ). Najliczniejsza drużyna przybyła ze ZLP Regio-
nu Radomskiego – 105 osób. Najdłuższą trasę – ponad 
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Fotorelacja z rajdu leśników

10 tys. km pokonał Stanisław Grochowski, leśnik miesz-
kający na stałe w okolicach Chicago. 

Nagrodę w konkursie na totem rajdowy „wielki sza-
man” przyznano Nadleśnictwu Elbląg. Konkurs na naj-
mniej potrzebną rzecz na rajdzie wygrało Nadleśnictwo 
Jeleśnia, a nagrodę vox populi w tej rywalizacji otrzy-
mało Nadleśnictwo Pisz. 

Zwycięzcami konkursu na piosenkę rajdową zo-
stali: I – Sandra Blek (Nadleśnictwo Milicz), II – gru-
pa „Bez Marysi” (Nadleśnictwo Elbląg), III – Justyna 
Ceranowska (Nadleśnictwo Kutno), która otrzymała też 
nagrodę publiczności.

Był też konkurs poetycki, w którym nagrody zdobyli: 
Justyna Ceranowska, Mirosław Danilczuk (Nadleśnictwo 
Strzelce) i Zofia Górzyńska (Nadleśnictwo Płock).

Ciekawym pomysłem był konkurs Rajd Press Foto. 
Zwyciężyło zdjęcie Iwony Guz z Nadleśnictwa Resko – 
RDLP Szczecin: „Mis rajdowy na Przełęczy Wyżnej”. 
Główną nagrodą w tym konkursie była publikacja zdję-
cia w prasie leśnej, publikacja tutaj – to bonus poza kon-
kursem…

W trakcie kilkugodzinnej imprezy odbyły się wystę-
py i koncerty. Temperaturę wydarzenia podniósł Zespół 
Tańca Ludowego „Sanok” – od pół wieku działający pod 
kierownictwem Jana Podkula. W części koncertowej 

wystąpiły zespoły: „Znad Osławy” i „Batiary” z zakar-
packiego Mukaczewa na Ukrainie. Zagrała również le-
gendarna bieszczadzka grupa KSU.

XXIX Rajd Leśników okazał się doskonałą okazją do 
poznania walorów przyrodniczych, turystycznych Zie-
mi Krośnieńskiej oraz integracji leśników z całej Polski. 
Po raz kolejny miejscowi leśnicy przekonali wszystkich 
uczestników, że Bieszczady nie tylko z racji biesów 
i czadów mają szczególny urok, a teren RDLP Krosno 
posiada wiele unikalnych atutów. Dziękujemy jednym 
głosem za wspaniałą aurę, nie tylko z racji znakomitej 
pogody towarzyszącej rajdowiczom.

Wszyscy będziemy czekać na kolejny, szczególny bo 
jubileuszowy, XXX Ogólnopolski Rajd Leśników. Orga-
nizowany on będzie w roku jubileuszu 100-lecia działal-
ności ZLP w RP. Trasy rajdowe będą dla wszystkich chęt-
nych przygotowane przez leśników z terenu RDLP Łódź. 

W wyniku spotkania wszystkich kierowników drużyn 
rajdowych z Przewodniczącym ZLP w RP ustalono, że 
kolejny rajd w 2019 roku odbędzie się na terenie RDLP 
Katowice, a potem w 2020 roku – rajd przygotują za-
chodniopomorscy leśnicy z RDLP Szczecin. 

Przygotowali:
Beata Czerniak i Jarosław Szałata
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Autor zdjęć – Wojciech Pajestka
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Sprawozdanie z XXIV Mistrzostw Europy Leśników 
w Biegu na Orientację (EFOL 2017)

Las zweryfikował umiejętności
Birsztany (Birštonas), otoczone meandrami Niemna, od dawna słyną ze swojego uroczego położenia, 
leczniczych źródeł mineralnych, pięknych lasów, a szczególnie ze świeżego i czystego powietrza. 
To w tym malowniczym uzdrowisku odbyły się XXIV Mistrzostwa Europy Leśników w Biegach na 
Orientację (EFOL 2017), w których wzięło udział 248 uczestników z 14 państw. Polska reprezentacja 
liczyła 66 uczestników. Byli to pracownicy Lasów Państwowych, Biur Urządzania Lasów i Geodezji 
Leśnej, uczniowie i studenci Szkół Leśnych, a także przedstawiciele ZUL. 

Pierwszego dnia po przyjeździe udaliśmy się na tre-
ning w okolicach miejscowości Preny. Po treningu wia-
domo było, że las litewski będzie bardzo wymagający 
dla zawodników. 

2.08.2017 – pierwszy dzień Mistrzostw – tradycyjnie 
rozpoczął się biegiem sprinterskim. Zawody odbyły się 
w samym centrum 3- tysięcznego miasteczka oraz w par-
ku miejskim. Tego dnia nasza ekipa zdobyła medale:

K12 – brązowy medal – Krzyżostanek Patrycja – 
Nadleśnictwo Przedborów

K16 – złoty medal – Bączek Małgorzata – ZSL Ru-
ciane-Nida

brązowy medal – Rosińska Aleksandra – Nadleśnic-
two Ostrów Maz.

K18 – brązowy medal – Maciuk Monika – ZSL Ru-
ciane-Nida

K20 – złoty medal – Janicka Katarzyna – ZSL Goraj
srebrny medal – Wikariak Patrycja – ZSL Goraj
W40- brązowy medal – Breska Ewelina – Nadleśnic-

two Kościerzyna 
M18 – srebrny medal – Czerniewicz Łukasz – ZSL 

Ruciane-Nida

M20 – brązowy medal – Magdaleński Wiktor – ZSL 
Ruciane-Nida

M40 – brązowy medal – Krzyżostanek Jarosław – 
Nadleśnictwo Przedborów

W kategorii OPEN nie nagradzanej medalami – 1 miej-
sce zajął Breska Witold.

3.08.- drugi dzień zawodów – Bieg Klasyczny. Teren 
– las Buktos miskas, mapa 1:10000, warstwice co 2.5m 
– teren – gęsty las mieszany a w niektórych miejscach 
las bagienny a przewagą drzew liściastych teren bardzo 
nierówny dołki, górki i leżące gałęzie, ale przecież dla 
każdego zawodnika taki sam. Wysiłki naszych zawodni-
ków tego dnia nie poszły na marne. Efektem tych zma-
gań były kolejne medale, które zdobyli:

K12 – złoty medal –Krzyżostanek Patrycja – Nadle-
śnictwo Przedborów

K16 – srebrny medal – Bączek Małgorzata – ZSL Ru-
ciane-Nida

K18 – złoty medal – Maciuk Monika – ZSL Ruciane-
-Nida

srebrny medal – Nowakowska Wiktoria – ZSL Rucia-
ne-Nida

Ruciane – Nida, 21.08.2017 r.

Sz. P. Jarosław Szałata 
Przewodniczący Związku Leśników Polskich 
w Rzeczypospolitej Polskiej

Podziękowanie

W imieniu Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem – Nidzie oraz Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Technik Ruciane - Nida” chciałabym przekazać najserdeczniejsze podziękowania za finansowe 
wsparcie. Dzięki uzyskanej pomocy XXIV Mistrzostwa Europy Leśników w Biegu na Orientację (EFOL 2017) 
zostały ukończone z 25 medalami i pięknymi wrażeniami z wycieczek zawodowych.

W załączeniu przekazuję sprawozdanie z przebiegu zawodów.
Darz Bór,

Halina Pańkowska
                                                      Dyrektor ZSL
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brązowy medal – Fałtynowicz Emilia – ZSL Ruciane-Nida
K20 – złoty medal – Janicka Katarzyna – ZSL Goraj
brązowy medal – Wikariak Patrycja – ZSL Goraj
K21 – złoty medal – Wańczyk Zuzanna – Nadleśnictwo 

Ostrów Mazowiecka
M18 – brązowy medal – Czerniewicz Łukasz – ZSL Ru-

ciane-Nida
M20 – brązowy medal – Piersa Jakub – ZSL Ruciane-

-Nida
W kategorii OPEN – drugie miejsce zajęłą – Samsel Beata

4 sierpnia – dzień wolny od zmagań sportowych – 
dzień wycieczki zawodowej.

Zwiedziliśmy: modrzewiowy rezerwat, Uniwersytet 
Aleksandrasa Stulginskisa wraz z przyległym Arbore-
tum, muzeum Zoologiczne w Kownie, Kowieńską Sta-
rówkę oraz Fort VII.

5 sierpnia ostatni dzień zawodów – SZTAFETY. Ape-
tyt na medale po dwóch dniach zmagań jeszcze większy, 
ale sztafeta to konkurencja w której do sukcesu potrzeba 
podwójnego lub potrójnego szczęścia i umiejętności. 

To szczęście i umiejętności mieli tego dnia zawod-
nicy, którzy zdobyli 5 kolejnych medali w kategoriach:

W12 – sztafeta LT/PL – brązowy medal –Smigliute 
Kamile, Krzyżostanek Patrycja

W16 – srebrny medal – Bączek Małgorzata – ZSL 
Ruciane-Nida, Rosińska Aleksandra

W20 – złoty medal – Nowakowska Wiktoria, Maciuk 
Monika – ZSL Ruciane-Nida

Srebrny medal – Zaborowska Paulina, Fałtynowicz 
Emilia – ZSL Ruciane-Nida

M20 – brązowy medal – Magdaleński Wiktor, Piersa 
Jakub – ZSL Ruciane-Nida

OPEN – 2 miejsce sztafeta mix DEN/POL – Jakobsen 
Lars Skovgaard, Pańkowski Mateusz – ZSL Ruciane-Nida

3 miejsce – Samsel Beata, Łukasik Jakub
Z Litwy Polska reprezentacja wróciła w sumie z 25 

medalami. Było to możliwe dzięki wsparciu Lasów 
Państwowych oraz Związku Leśników Polskich.

W imieniu uczestników Mistrzostw bardzo dzięku-
ję za wsparcie grupy leśników którzy, jak oceniam, 
dobrze reprezentowali Polskę podczas tego między-
narodowego spotkania europejskich leśników. 

Tradycyjnie mamy nadzieję, że nasze działania 
znajdą Państwa uznanie również w przyszłości.

Z poważaniem,
Halina Pańkowska

 Z działalności ZLP w RP  
– posiedzenie Rady Krajowej w Solinie

W dniu 22 czerwca 2017 r. w Solinie w trakcie XXIX Ogólnopolskiego Rajdu Leśników odbyło się 
posiedzenie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Rada 
obradowała nad wieloma sprawami organizacyjnymi Związku oraz analizowała bieżącą sytuację 
Lasów Państwowych. 

Jarosław Szałata rozpoczął posiedzenie od przywita-
nia honorowych przewodniczących ZLP w RP: Jerzego 
Przybylskiego, Bronisława Sasina, członków Rady Kra-
jowej oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej. 

Przywitał też zaproszonego na posiedzenie RK go-
ścia – Koleżankę Ewę Dembiczak z Regionu Kro-
śnieńskiego, wieloletnią aktywną działaczkę związko-
wą, która m.in. pracowała na rzecz związku w Krajowej 
Komisji Rewizyjnej. Wydaje się niewiarygodne, że jak 
zwykle promiennie uśmiechnięta koleżanka Ewa zo-
stała „stypendystką ZUS”, czyli przeszła na zasłużoną 
emeryturę. Przewodniczący Jarosław Szałata złożył jej 
w imieniu całego Związku Leśników serdeczne podzię-
kowania za wieloletnią współpracę.

Powitał nowego członka Rady Krajowej ZLP w RP 
– przedstawiciela Regionu Zachodniego – Macie-
ja Gerbera, leśniczego z Nadleśnictwa Skwierzyna. 
Przekazał także informację o zmianach personalnych 
w składzie ZLP w RP pracowników Parków Narodo-

wych. Przewodniczącym, po 25 latach aktywnej dzia-
łalności na tym stanowisku kolegi Piotra Kozłowskiego, 
został Marek Słowikowski z Wielkopolskiego Parku Na-
rodowego, a członkiem Rady Krajowej Janusz Kuszew-
ski z Świętokrzyskiego PN. 

Omówione zostały sprawy organizacyjne i finansowe 
Związku, sytuacja w ośrodku wypoczynkowym w Janta-
rze oraz sanatorium w Krynicy Zdroju. Podjęto wstępne 
ustalenia dotyczące organizacji Jubileuszu 100 – lecia 
ZLP w RP, który obchodzony będzie w 2018 roku. 

Przewodniczący Jarosław Szałata przedstawił spra-
wy, które są w trakcie realizacji oraz tematy, które udało 
się zakończyć. Dotyczą one między innymi: 
– PUZP – podpisanie protokołu dodatkowego nr 26, któ-

re spowodowało wiele pracy związanej z interpretacją 
przepisów, ale było długo oczekiwane przez leśników;

– nowego skład Kolegium Lasów Państwowych: 11 
kwietnia br. powołano do Kolegium LP Kol. Broni-
sława Sasina oraz Kol. Jarosława Szałatę;
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Od lewej: Krzysztof Górski – wiceprzewodniczący, Jarosław Sza-
łata – przewodniczący, Paweł Kania – wiceprzewodniczący, dalej 
członkowie RK

Z lewej Ewa Dembiczak, z prawej Janina Sobczak – Region Zachodni 

– projekt „Polskie Domy Drewniane – mieszkaj w zgo-
dzie z Naturą”; przedstawicielem na organizowane 
spotkanie robocze z ramienia ZLP w RP jest Kol. Pa-
weł Kania;

– sprawa problemów z SILP – do końca 2017 roku ma 
na polecenie DG LP działać bez zarzutu;

– zarządzenie nowej polityki mieszkaniowej ma zostać 
przedstawione do konsultacji do końca czerwca br.;

– sprawę dotyczącą tzw. „kilometrówki” pilotuje Kol. 
Urban Kolman; w Sejmie odbyło się spotkanie na 
Komisji Infrastruktury, na którym obecni byli: Kol. 
Jarosław Szałata, Kol. Paweł Kania oraz Kol. Urban 
Kolman;

– Kol. Paweł Kania aktywnie uczestniczy też na posie-
dzeniach w sprawie umundurowania oraz brał udział 
w testowania asortymentu;

– wstępnie planowany jest program ubezpieczenia OC 
w trakcie wykonywania obowiązków służbowych 
przez leśników (Mentor – program dla ZZ „Soli-
darność”) oraz podjęte zostały wstępne rozmowy 
z przedstawicielami firmy Mentor na temat dodatko-
wego ubezpieczenia i zabezpieczenia kapitałowego 
pracowników LP – III Filaru.

W obradach Rady Krajowej wzięła udział zapro-
szona przez przewodniczącego ZLP w RP Pani Dy-
rektor RDLP w Krośnie – Grażyna Zagrobelna. Jaro-
sław Szałata podziękował jej za osobiste zaangażowanie 
w organizację Rajdu Leśników na terenie Regionu Kro-
śnieńskiego oraz za sprawne działanie całego zespołu 
organizującego to atrakcyjne przedsięwzięcie. 

W trakcie rozmów poruszono następujące kwestie:
– Sprawy organizacyjne Rajdu Leśnika – Tropem 

Niedźwiedzia – Krosno 2017;
– Omówiono problematykę mieszkań „leśnych” w świe-

tle prac Zespołu ds. Gospodarki Mieszkaniowej w LP, 
którym kierowała dyrektor G. Zagrobelna.; 

– Poruszono również tematy związane z: nowelizacją 
zarządzenia dotyczącego wyjazdów służbowych, 
czasu pracy wykonywanego bezpośrednio przy kom-

Przewodniczący Jarosław Szałata, dyrektor RDLP Grażyna Za-
grobelna

puterze; wzrostu zatrudnienia, uzupełnienia zatrud-
nienia w leśnictwach.

Pani dyrektor zastrzegła, że dopilnuje aby ZLP w RP 
był powiadamiany o efektach pracy zespołu ds. miesz-
kań, a wnioski będą przekazywane do konsultacji związ-
kowych przed ostatecznym ukształtowaniem zarządze-
nia w tej sprawie. 

Rada Krajowa zwiedziała także Centrum Promocji 
Leśnictwa w Mucznem, pokazową zagrodę żubrów oraz 
uczestniczyła w krótkiej wycieczce po zakarpackich la-
sach Ukrainy.

Wyjazd na Ukrainę został zorganizowany z prywat-
nych środków członków Rady Krajowej i Komisji Re-
wizyjnej. Była to okazja do spotkań z grupami rajdo-
wymi leśników i np. razem z leśnikami z pilskiej RDLP 
oglądaliśmy zieloną Ukrainę z okien kolei na linii Sian-
ki- Wołosianka. Członkowie Rady Krajowej i Krajo-
wej Komisji Rewizyjnej uczestniczyli także w świetnie 
zorganizowanym finale rajdu w sanockiej Arenie, gdzie 
spotkało się ponad 1800 uczestników oraz gości XXIX 
Rajdu „Tropem Niedźwiedzia”. 

 Tekst : Jarosław Szałata 
Foto: Beata Czerniak
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Z działalności ZLP w RP – posiedzenie Rady Krajowej 
w Puszczykowie

W dniach 7 – 8 września 2017 roku w Puszczykowie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Związku 
Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. 

W pierwszym dniu posiedzenia Przewodniczący – 
Jarosław Szałata powitał nowego członka Rady Kra-
jowej ZLP w RP – przedstawiciela Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego – Janusza Kuszewskiego, który za-
jął miejsce Marka Słowikowskiego. Marek Słowikowski 
dołączył do Prezydium Rady Krajowej, w miejsce Piotra 
Kozłowskiego.

Poruszono szereg tematów związanych z bieżącą 
działalnością związkową oraz sytuacją w Lasach Pań-
stwowych. Jednym z tematów była troska o dobry wi-
zerunek leśników oraz Lasów Państwowych. Przewod-
niczący zaznaczył, że wcześniej był i obecnie również 
jest trudny czas pod względem wizerunkowym. Apelo-
wał o aktywne działania wszystkich leśników w obronie 
godności, oraz pod względem  podtrzymania dobrego 
i godnego wizerunku leśnika. Kolejnymi omawianymi 
tematami były: sytuacja w Puszczy Białowieskiej; Kra-
jowy Zasób Nieruchomości; odszkodowania łowieckie; 
zagadnienia zawiązane z projektem „Polskie Domy 
Drewniane – żyj w zgodnie z Naturą”; z ceremoniałem 
leśnym i kodeksem mundurowym. 

Jarosław Szałata przedstawił sprawozdanie ze spotkań 
z dyrektorem generalnym LP. Indywidualne spotkanie 
odbyło się w dniu 26 lipca 2017 roku. W tym samym 
dniu odbyło się spotkanie w obecności dyrektora na 

temat: „statusu prawnego nieruchomości przejętych 
przez ZLP i ich ewentualnego zwrotu”. 

W trakcie posiedzenia Rada Krajowa przekazała 
podziękowania Ireneuszowi Żelaznemu oraz Stanisła-
wowi Przytulskiemu za ogromne zaangażowanie, bar-
dzo dobre przygotowanie i sprawną organizację XXIX 
Ogólnopolskiego Rajdu Leśnika – „Tropem Niedź-
wiedzia”, który odbył się w dniach 22 – 24 czerwca na 
terenie Podkarpacia. Przypomniano, że następny XXX 
Rajd odbędzie się na Ziemi Łódzkiej, kolejny w 2019 
roku – na terenie RDLP w Katowicach, a XXXII w 2020 
roku organizowany będzie przez RDLP w Szczecinie. 

Podczas posiedzenia przystąpiono do rozmów zwią-
zanych z organizacją jubileuszu 100 – lecia ZLP 
w RP. Jarosław Szałata przekazał, że Rada Krajowa 
wspólnie podejmie działania w sprawie terminów i sce-
nariusza tych obchodów. Dodatkowo omówiono sprawy 
organizacyjne i finansowe ZLP w RP. 

Drugiego dnia obrad uzgodniono potrzebę podziału na 
zespoły robocze Rady Krajowej Związku Leśników 
Polskich w RP w kadencji kwiecień 2017 – marzec 
2022. Zespoły zostaną ostatecznie ustalone na kolejnym 
posiedzeniu Rady Krajowej, a członkowie Rady Krajo-
wej mogą jeszcze składać przewodniczącemu deklaracje 
przynależności do poszczególnych składów osobowych. 



13

Gośćmi zaproszonymi na obrady Rady Krajowej 
w dniu 8 września 2017 roku byli  Naczelnik Wydzia-
łu Zarządzania Zasobami Pracy – Pani Paulina Bień 
oraz Naczelnik Wydziału Infrastruktury – Pan Piotr 
Młynarczyk. W trakcie spotkania Naczelnicy odpowia-
dali na przygotowane pytania, m. in. zagadnienia zwią-
zane z interpretacja przepisów PUZP, kodeksem pracy, 
spraw lokalowych. Pytania i odpowiedzi są do dyspozy-
cji członków ZLP w RP w warszawskim biurze Związku 
i u członków Rady Krajowej. 

Po rzeczowej wymianie poglądów i merytorycznej dys-
kusji wyczerpano listę pytań do naczelników. Przewod-
niczący przekazał informację, że jeżeli pozostały kwestie 
niewyjaśnione lub nasunęły się dodatkowe pytania, prosi 
o ich precyzyjne sformułowania i przesłanie drogą elektro-
niczną. Wszystkie tematy zostaną zebrane i przekazane do 
Naczelników Wydziałów DG, a odpowiedzi udostępnione 
członkom ZLP w RP. 

Tekst i foto: 
Beata Czerniak 
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Leśnik na medal wrócił z Los Angeles
W dniach 7 – 16 sierpnia 2017 roku w kalifornijskim Los Angeles 
odbyły się Mistrzostwa Świata Służb Mundurowych (World Police 
& Fire Games – WPFG 2017). Była to już siedemnasta edycja tych 
zawodów, które początek miały w  roku 1985 w  San Jose w  USA, 
i  które regularnie odbywają się co dwa lata. Biorą w  nich udział 
policjanci, strażacy, służby celne, służby ochroniarskie, straże 
parków, leśnicy, służba więzienna itp. W tym roku w mistrzostwach 
wzięło udział ponad 8 000 zawodników z ponad 60 krajów świata.

Jak do tej pory jestem jedynym polskim leśnikiem, 
który brał udział w tych zawodach. Był to mój już pią-
ty start w takich mistrzostwach, a w tym roku minęło 
dziesięć lat od momentu, gdy pierwszy raz wziąłem 
w nich udział. W każdym z tych startów, jak do tej 
pory, udawało mi się zajmować czołowe lokaty i stawać 
każdorazowo na podium zawodów. Na WPFG 2007 
w Adelajdzie w Australii wywalczyłem mistrzostwo 
świata i złoty medal w rzucie oszczepem oraz brązowy 
medal w dziesięcioboju lekkoatletycznym. W 2009 
roku w kanadyjskim Vancouver zdobyłem srebro 
w dziesięcioboju. W Nowym Jorku w 2011 roku udało 
się wywalczyć brązowy medal w skoku o tyczce, 
a w roku 2015 w Fairfax w USA zdobyłem dwa brązowe 
medale w badmintonie i wioślarstwie ergometrycznym.

Wyjeżdżając w tym roku do Miasta Aniołów też 
miałem nadzieję na zdobycie choćby jednego krążka. 
Tegoroczne Mistrzostwa Świata niestety nie zaczęły 
się zbyt pomyślnie. Po niesamowicie trudnej trzydnio-
wej rywalizacji (na nieklimatyzowanej hali w prawie  
0-sto stopniowym upale) w badmintonie musiałem 
uznać wyższość koalicji zawodników z Azji i pogodzić 
się ze zdobyciem tylko 5 miejsca w grze pojedynczej, 
5 miejsca w grze podwójnej (z filipińskim policjantem 
Jose Brusas) i 4 miejsca w grze mieszanej wspólnie 
z Niemką Gabriele Sippel – funkcjonariuszką służby 
więziennej. 

Na szczęście kolejny dzień okazał się być „tym szczę-
śliwym” i w rzucie dyskiem stanąłem na 3 miejscu po-
dium mogąc cieszyć się z brązowego medalu. Medal 
tym dla mnie cenniejszy ponieważ konkurs rzutu dys-
kiem wygrał nasz były olimpijczyk z Sydney i trzykrot-
ny Mistrz Polski w tej konkurencji – Olgierd Stański. 

Po dniu przerwy i krótkiej regeneracji przyszedł czas 
na rywalizację w wioślarstwie ergometrycznym. Pierw-
szego dnia sprawiłem sobie miłą niespodziankę zdoby-
wając brązowy medal w wyścigu indywidualnym na 
dystansie 500m. Nazajutrz czekały mnie dwa wyścigi 
na 1000m w „biegach podwójnych”. Pierwszy z nich 
w parze z Witoldem Kreihs – wykładowcą ze Szkoły Po-
licji w Katowicach bo bardzo emocjonującej końcówce 
zakończyliśmy ze srebrnym medalem. Tuż po wyścigu 
czuliśmy lekki niedosyt gdyż do złota zabrakło 0,7 se-
kundy, ale szybko uznaliśmy to za sukces ponieważ jak 
się okazało przewaga nad zawodnikami, którzy zajęli  
3 miejsce wyniosła tylko 0,6 sekundy. Po krótkiej, go-
dzinnej, regeneracji przyszedł czas na wyścig w parach 
mieszanych. Ze strażaczką z Rumunii – Adrianą Para-
schiv „wpłynęliśmy” na drugi stopień podium zdobywa-
jąc srebrne medale. 

W ostatnim dniu zawodów czekał mnie jeszcze start 
w siatkówce plażowej. W mikście z niemiecką policjant-
ką otarliśmy się o strefę medalową zajmując ostatecznie 
5 miejsce na 36 startujących par.

W piątym starcie na World Police & Fire Games LA 2017 
wywalczyłem ostatecznie 2 srebrne i 2 brązowe medale. 

Bardzo dziękuję za udzieloną pomoc TYM, bez wsparcia 
których wyjazd na Mistrzostwa nie byłby możliwy:
– ZWIĄZKOWI LEŚNIKÓW POLSKICH W RP
– ZWIĄZKOWI LEŚNIKÓW POLSKICH REGIONU 

GÓRNOŚLĄSKIEGO
– firmie MENTOR

Piotr Chrzęszczyk  
– inżynier nadzoru Nadleśnictwo Kobiór

Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej ZLP w RP

Informacja o sukcesach naszego kolegi Piotra znajduje się także na Blogu Leśniczego:
http://www.bloglesniczego.erys.pl/blog/?p=1&id_blog=3&lang_id=5&id_post=4613
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Leśnicy po raz 21 na Jasnej Górze
Już dwudziesty pierwszy raz na Jasną Górę przybyli na Ogólnopolską Pielgrzymkę Leśników 
pielgrzymi w zielonych mundurach. Ponad 10 tysięcy osób – pracowników Lasów Państwowych 
i  parków narodowych, pracowników leśnictwa, przedsiębiorców leśnych, ochrony środowiska, 
przemysłu drzewnego i gospodarki wodnej z różnych instytucji oraz organizacji, pracowników, 
słuchaczy i  uczniów wyższych oraz średnich szkół leśnych, myśliwych, przedstawicieli ruchów 
ekologicznych oraz organizacji przyrodniczych stanęło pod ołtarzem na Jasnogórskich Błoniach. 
Wraz z nimi przybyli jak zawsze minister środowiska Jan Szyszko oraz dyrektor generalny Lasów 
Państwowych Konrad Tomaszewski wraz z małżonkami.

Leśnicy wraz z rodzinami i wszyscy uczestnicy Piel-
grzymki zgromadzili się na Mszy świętej, która rozpo-
częła się o godzinie 11.00 na wzgórzu jasnogórskim.

Przybyło wiele pocztów sztandarowych, w tym także 
sztandar Związku Leśników Polskich w Rzeczpospolitej 
Polskiej i sztandary organizacji regionalnych.

Eucharystii przewodniczył bp Tadeusz Lityński, 
Krajowy Duszpasterz Leśników, biskup diecezji zielo-
nogórsko-gorzowskiej, a koncelebrowali z nim wspólnie 
regionalni duszpasterze leśników. 

Leśników przybyłych pod ołtarz powitał przeor Ja-
snej Góry ojciec Marian Waligóra, który jest absol-
wentem Technikum Leśnego w Zagnańsku słowami:

„Drodzy leśnicy, ten dzień waszej modlitwy tu, na 
Jasnej Górze, niech będzie uwielbieniem Boga razem 
z Maryją za te piękne i wielkie dary stworzonego świa-
ta, jakimi nas obdarza. Dziękujmy za naszą Ojczyznę, 
za piękno natury, za ten polski dom, który dzięki wspa-
niałej przyrodzie i ludziom dbającym o nią, staje się 
miejscem kontemplacji samego Boga w jego stworze-
niu, ale też pięknie służy człowiekowi”
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Zanim rozpoczęto liturgię Mszy Świętej odczytano 
listy z pozdrowieniami, które przesłali do leśników: 
prezydent RP Andrzej Duda i marszałek Sejmu Ma-
rek Kuchciński. W przemówieniu wygłoszonym przed 
Mszą minister Jan Szyszko podziękował w imieniu re-
sortu środowiska oraz rządu za „piękną pracę w tym 
roku, za piękną pracę na rzecz użytkowania i ochrony 
zasobów przyrodniczych, za piękną pracę na rzecz na-
szej Ojczyzny i Polaków”. Mówił też leśnikom o spra-
wie Puszczy Białowieskiej i konfliktu z Komisją Euro-
pejską. 

Tym problemem dzielił się z pielgrzymami także Dy-
rektor Generalny Lasów Państwowych Konrad Toma-
szewski: 

„Ta pielgrzymka ma wymiar szczególny, bowiem bę-
dziemy modlić się o to, aby opamiętała się Komisja Eu-
ropejska, by powróciła z błędnej drogi”

Dyrektor Generalny LP Konrad Tomaszewski 
podkreślał także sprawę strat w lasach po przejściu trąby 
powietrznej 11/12 sierpnia b.r. „Wydarzyła się niesamo-
wita klęska dziejowa. Na powierzchni 80 tys. hektarów 
– to jest powierzchnia dwóch Warszaw – zostały przez 
wiatr zbombardowane drzewostany. Oznacza to około 
10 milionów metrów sześciennych do zagospodarowa-
nia. Mamy dobrze ustalone zasady zagospodarowania 
tej klęski, nie myślimy tylko o sobie, myślimy również 
o lasach w rękach osób fizycznych – skierowaliśmy 35 
mln na pomoc dla tych właścicieli”. 

Homilię wygłosił o. Arnold Chrapkowski, generał 
Zakonu Paulinów, w której odniósł się m.in. także do 
sierpniowej klęski, która dotknęła lasy: 

„To bolesne doświadczenie nagłych zjawisk przyrody 
stało się jednocześnie okazją do tego, aby odważnie sta-
nąć przy tych, którzy cierpią, okazując im naszą solidar-
ność i niosąc konkretną pomoc. Ten trudny czas wyzwo-
lił w nas tak wiele dobra i wzajemnej, bezinteresownej 
pomocy, tak wiele zrozumienia losu nie tylko własnego, 
ale też i drugiego człowieka, tak wiele konkretnego dzie-
lenia się dobrami materialnymi, duchowym wsparciem, 
ale nade wszystko własną pracą i darem obecności. Na-
sze otwarte serca i dłonie tak wiele w tym momencie 
znaczą. Okazana pomoc nigdy nie jest nadaremna”.

Kaznodzieja odniósł się do etosu polskiego leśnika, 
o którym tak wiele pisał i wciąż mówi obecny przy ołta-
rzu ksiądz Wiktor Ojrzyński oraz do postrzegania przez 
innych misji leśników, mówiąc:

„Dlatego modlimy się tutaj u Niebieskiej Matki, za 
wszystkich podejmujących ważne, strategiczne decyzje, 
o mądrość i roztropność, by poprzez właściwe rozezna-
nie, oraz konkretne decyzje, bronić i chronić środo-
wisko naturalne, chronić polskie lasy, aby nie degra-
dować naturalnego środowiska, bronić i zabezpieczyć 
także trud wielu pokoleń leśników”.

W trakcie Mszy Świętej pielgrzymi składali dary oł-
tarza i przedstawiciele ZLP w RP: przewodniczący Ja-
rosław Szałata, wiceprzewodniczący Paweł Kania oraz 
Grzegorz Cekus – nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz, 
członek RK przekazali w imieniu ponad 11 – tysięcznej 
rzeszy naszych członków kosz wypełniony darami pol-
skich lasów.

Po zakończonej uroczystości przyszedł czas na Kra-
jową Naradę Leśników, podczas której powrócono tak-
że do tematów klęski w polskich lasach i Puszczy Biało-
wieskiej. Dyrektor Generalny LP przekazał informację 
na temat sytuacji na rynku drzewnym i zagospodarowa-
nia drewna poklęskowego, mówiąc też o sprzedaży in-
cydentalnej w systemie e-drewno, dedykowanej do tzw. 
małego biznesu. Poruszył również dotąd nierozstrzy-
gniętą, a bardzo istotną kwestię prawnego zdefiniowania 
pojęcia tzw. drewna energetycznego.

Podczas narady przeczytano także list Beaty Kempy, 
szefowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W liście 
zostało zawarte takie przesłanie: „ ochronę przyrody 
musimy traktować nie tylko w kategoriach prawnych, 
ale i moralnych. Bogactwo polskich lasów jest unika-
towe, to cenny skarb polskiej ziemi. Pragnę wyrazić 
wdzięczność za Wasz codzienny trud podejmowany 
w trosce o nasze wspólne dziedzictwo, dobro polskiej 
przyrody i dobro ludzi w Polsce. Niech Wasza misja na-
pełnia Was dumą z wypełniania zadań zasługujących 
na najwyższy społeczny szacunek”. 

Tekst: Jarosław Szałata
Fotografie: Marek Cholewa
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Dziesięcioletnia droga kilometrówki 
– czy będzie przyspieszenie?

We wrześniu na stronie www.vat.pl pojawiła się taka 
informacja: 

2017-09-22
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa za-

deklarowało rozpoczęcie szybkich prac nad zmianą 
obowiązujących od 10 lat stawek kilometrówki.

Wypowiedź jest efektem posiedzenia Komisji do 
Spraw Petycji z dnia 12.09.2017 roku, a pełen zapis po-
siedzenia nr 86 znajdziemy tu:

http://orka.sejm.gov.pl/zapisy8.nsf/0/D4CB08260E-
6166ADC12581A100277D97/%24File/0218708.pdf

Związek Leśników Polskich od dawna zaangażowany 
jest w ten proces. Poprzedni Przewodniczący ZLP w RP 
Bronisław Sasin porozumiał się z pocztowcami, którzy 
podobnie jak leśnicy także używają jako narzędzia pracy 
samochodów prywatnych. Wspólnie z Robertem Czy-
żem – przedstawicielem pocztowców zainicjowali zbie-
ranie podpisów pod petycją. Wielu pracowników poczty 
i członków ZLP w RP zaangażowało się w to działanie, 
choć naturalnie można było zebrać więcej podpisów. 
Ale wystarczyło ich, aby powstał zaczyn ważnej zmia-
ny. W efekcie powstała inicjatywa obywatelska Komitet 
Inicjatywy Ustawodawczej „Kilometrówka”, którego peł-
nomocnikiem jest Robert Czyż. Długa, żmudna i skom-
plikowana była droga do pojawienia się projektu, który 
jest obecnie w Sejmie RP. Działania przewodniczącego 
Bronisława Sasina i pełnomocnika Roberta Czyża dopro-
wadziły do tego, że poseł Andrzej Kobylarz z Kukiz’15, 
w porozumieniu z Komitetem Inicjatywy Ustawodaw-
czej, doprowadził wreszcie inicjatywą poselską do prac 
nad ustawą, pozwalającą na waloryzację „zamrożonych” 
od 2007 roku stawek kilometrówki.

Pierwsze czytanie odbyło się w Sejmie RP 24 maja 
i po dyskusji nad drukiem 819 zakończyło się powoła-

niem i ukonstytuowaniem podkomisji sejmowej. Uczest-
niczyłem w tym posiedzeniu Komisji Infrastruktury ra-
zem z Robertem Czyżem oraz wiceprzewodniczącymi 
naszego związku Pawłem Kanią i Urbanem Kolmanem. 
Warto zapoznać się z zapisem tego posiedzenia na stro-
nie sejmowej Komisji Infrastruktury, dostępnym także 
na naszej stronie www.zlpwrp.pl

Ostatnie informacje wskazują na to, że prace nad tą 
ustawą ruszą z miejsca. Polecam uwadze wszystkich le-
śników sprawę prac nad projektem na druku sejmowym 
819. Tylko nasze jak najszersze zainteresowanie i zaan-
gażowanie gwarantuje choć częściowe rozwiązanie ist-
niejącego od lat problemu, bo to przecież oczywiste, że 
proponowana stawka 1.03 zł nie odzwierciedla ponoszo-
nych przez nas kosztów. Warto śledzić i czynnie anga-
żować się w proces legislacyjny, kontaktować z posłami 
pracującymi nad zmianą, polecam też uwadze otwarty 
profil: https://pl-pl.facebook.com/kilometrowka/

Powszechnie znana jest cierpliwość, upór i konse-
kwencja leśników, tak jak znane jest powiedzenie: „kro-
pla drąży skałę”. Postarajmy się wszyscy, aby tych kro-
pel było jak najwięcej. 

 Jarosław Szałata
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Po co komu związki zawodowe?
Odpowiedź na zadane w tytule pytanie, dla jednych 

wydaje się prosta, dla innych już niezupełnie. Jedne gru-
py zawodowe, jak np. górnicy, traktują przynależność 
do związków zawodowych jako oczywistość. Wielu 
górników jest członkami kilku związków, stąd stopień 
„uzwiązkowienia” branży jest wyższy od 1.0.

Czy podobnie myślą leśnicy? Czy odczuwają potrzebę 
zrzeszania się w organizacje związkowe? Czy są w związ-
kach dla tradycji, z obowiązku, czy może dla świętego 
spokoju? A może nie widzą potrzeby zrzeszania się w ta-
kie organizacje?

Ustawa o związkach zawodowych jasno określa cele 
działania tychże.

Art 1 mówi: „związek zawodowy jest dobrowolną i sa-
morządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezen-
towania i obrony ich praw, interesów zawodowych i so-
cjalnych.”

Niby wszystko jasne, lecz od interpretacji tego zapisu 
często zależy postawa pracowników. Przeanalizujmy kil-
ka przypadków.

1. Jestem związkowcem, sam nie wiem, dlaczego. Chyba 
na wszelki wypadek.

Takich członków jest chyba najwięcej. Od lat opłacają 
składki i należą do związków w obawie, że kiedy nadej-
dzie czarna godzina, i pojawią się kłopoty w pracy, będzie 
się do kogo zwrócić o pomoc. Rozumowanie całkiem 
słuszne. W czasie spokoju, członkowie nie bardzo intere-
sują się działalnością związkową, jednakże są świadomi, 
że w razie niepokoju nie pozostaną osamotnieni w swo-
ich kłopotach. W sprawach działalności nie przejawiają 
aktywności w myśl maksymy, że inni zrobią to za mnie.

2. Jestem związkowcem z przekonania, gdyż jest to orga-
nizacja dbająca o moje interesy.

Świadomi członkowie związku są żywo zaintereso-
wani jego działalnością i sami ją wspierają, lub aktywnie 
w niej uczestniczą. Udzielają się na różnych stopniach 
zorganizowania, motywują kolegów, są lokalnymi lide-
rami i znacząco wspierają działania władz związkowych 
wyższego szczebla.

Na szczęście dla wszystkich pracowników, świadomi 
związkowcy stanowią dużą grupę, o czym świadczy licz-
na obecność podczas akcji protestacyjnych,skuteczność 
zbierania głosów poparcia pod różnego rodzaju inicjaty-
wami, jak np. w sprawie „kilometrówki”. Ich działalność 
można opisać słowami piosenki „bo jak nie my, to kto?”

3. Nie należę do związków, bo jest mi to niepotrzebne.
Taką postawę prezentuje coraz liczniejsza grupa pra-

cowników. Czy jestem związkowcem, czy nie jestem, 
i tak wszystko mi się należy. Jeśli związkom uda się 
wynegocjować podwyżkę, to i tak ją dostanę. Jeśli będą 

nagrody, będą dla wszystkich. Awanse obejmą również 
mnie, a inne przywileje też są dla wszystkich. Po co zatem 
płacić składki, skoro i bez tego niczego nie stracę?

Trudno polemizować z pracownikami, którzy w ten 
sposób widzą swoją pozycję zawodową. Jak mówi stare 
przysłowie „z niewolnika nie będzie pracownika”. Cza-
sem jednak los płata figle i w oczy zagląda nam strach 
przed utratą posady, degradacją, czy utratą pracy. Jest 
wiele przypadków ludzi, którzy dopiero w trwodze 
zwracają się do związków zawodowych z prośbą o po-
moc, czy wręcz ratunek. Czy wtedy mogą liczyć na nie-
go liczyć?

§ 8 pkt 1 Statutu ZLPwRP mówi, że do zadań Związku 
należy w szczególności „obrona praw, godności zawo-
dowej i interesów członków Związku i ich rodzin, oraz 
dążenia do stałej poprawy ich bytu materialnego, kultu-
ralnego i kwalifikacji zawodowych.”

Osoby nie będące członkami Związku mogą się spo-
tkać z odmową wsparcia organizacji związkowej, którą 
dotychczas uważali za zbyteczną, co stanowić może duży 
problem w trudnych rozmowach z pracodawcą.

4. Nie jestem z związkach, bo związki nic nie robią. Żad-
nej wycieczki, czy imprezy.

Niektórzy pracownicy traktują organizacje związkowe 
jako biura podróży, czy organizacje kulturalne. Owszem, 
i taka działalność mieści się w zakresie zadań związko-
wych, jednak nie stanowi głównego nurtu aktywności. 
Trudno też wymagać, aby przy niskich składkach człon-
kowskich organizacje zakładowe często korzystały z do-
brodziejstw kultury. Wystarczy powiedzieć, że bilet do te-
atru kosztuje więcej, niż roczna składka członkowska po-
zostająca w dyspozycji organizacji zakładowej. Niemniej, 
imprezy kulturalne również są organizowane, zwłaszcza 
ww współpracy z pracodawcą i przy wsparciu środków 
funduszu socjalnego.

Dzięki dużemu zaangażowaniu organizacji związko-
wych, działających w LP, w zagadnienia pracownicze, 
udało się na przestrzeni ostatnich lat znacząco poprawić 
sytuację finansową pracowników i ich rodzin. Nadal 
trwają intensywne prace nad kompleksowym rozwiąza-
niem gospodarki mieszkaniowej, podniesieniem stawek 
za używanie prywatnych środków transportu, przyzna-
wania nagród, podwyżek, awansów. Związki opiniują 
projekty nowych wzorów umundurowania, działania 
w Puszczy Białowieskiej, czy projekty nowych ustaw 
i rozporządzeń.

Do indywidualnej oceny pracowników pozostaje dzia-
łalność związkowa, jej skuteczność i przynależność do 
organizacji.

 Marcin Kowalski
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Związek Leśników Polskich Regionu Radomskiego, 
składa serdeczne podziękowania Związkowi Leśników 
Polskich w RP Regionu Krośnieńskiego oraz Regional-
nej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie za orga-
nizację tegorocznego XXIX Rajdu Leśników Polskich 
„Tropem niedźwiedzia” . Od momentu ogłoszenia rajdu 
poprzez rejestrację drużyn, przebieg tras, po zakończe-
nie w Sanoku, wykazaliście się Państwo pełnym profe-
sjonalizmem. Zadbaliście o wszystkie szczegóły, zapro-
jektowaliście atrakcyjne trasy i stworzyliście wspaniałą 
rodzinną atmosferę.

Szczególne podziękowania kierujemy do pracow-
ników Nadleśnictwa Komańcza, a w szczególności do 
Nadleśniczego Piotra Łańskiego, Zastępcy Nadleśnicze-
go Doroty Magusiak oraz Inżyniera Nadzoru Huberta 
Krochmala, za opiekę, za zaangażowanie w przygoto-
wanie bazy oraz tras i stworzenie miłej, przyjacielskiej 
atmosfery. 

Czuliśmy się u Was jak u prawdziwych przyjaciół. 
Darz Bór 

W imieniu ZLP Regionu Radomskiego 
Przewodnicząca Jolanta Bochenek 

„Wspólne przemyślenia”
Związek Leśników Polskich co roku organizuje Rajd Leśnika, 
gdzie leśna Brać się spotyka.
W tysiące idzie tak ludzkość cała,
to jest na pewno grupa doskonała . 
Można kolegów sprzed lat odszukać nareszcie,
a także się zakochać – naprawdę uwierzcie.
Impreza to fajna, czas lekkiej beztroski,
gdzie najgorszy trunek niczym nektar słodki.
W tym roku byliśmy w Dyrekcji w Krośnie , 
gdzie podziwialiśmy Bieszczady Boskie.
Były dyliżanse, Słowacja, Madziary,
trochę folkloru i tokaj wspaniały.
Spotkanie z niedźwiadkiem było w temacie.
Ale oko w oko ?! Co Wy gadacie?
Nasi gospodarze z Nadleśnictwa Komańcza
Piotr, Dorota, Hubert byli nam jak niańka.
bawili, częstowali, czym tylko się dało,
aby naszej grupie dogodzić wspaniale.
Gdybyście nas nie znali, to my Region Radom,
co wszystkim dadzą radę i świetnie się bawią.
Było nam tam dobrze, minął dzień pierwszy, drugi, trzeci
w pięknym Nadleśnictwie Komańcza, miejscowości Rzepedzi.

 (Zbig end Barbara)

Reprezentacja Drużyny ZLP RR w miłym towarzystwie Przewod-
niczącego J. Szałaty oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Komańcza 
P. Łańskiego. 

Drużyna ZLP RR na rajdowym szlaku.

Drużyna ZLP Regionu Radomskiego.
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Część Drużyny ZLP RR podczas zakończenia Rajdu w Sanoku.

Drużyna ZLP RR na rajdowym szlaku.
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Relacja z Jubileuszowego Zjazdu Krajowego Związku 
Leśników Polskich Parków Narodowych

W  dniach 31.05 – 02.06.2017 w  Sękocinie Starym odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy. 
W Zjeździe uczestniczyło 51 delegatów. Na początku wybrano przewodniczącego obrad, a także 
komisje: skrutacyjno-mandatową oraz uchwał i wniosków. Przewodniczącym obrad wybrany został 
Jacek Kranz .

Przewodniczący Piotr Kozłowski przedstawił spra-
wozdanie z działalności za okres ostatnich 5 lat oraz 
konspekt całego swojego 25 letniego przewodniczenia 
Związkowi. 

Przewodniczący Piotr Kozłowski poinformował dele-
gatów o swojej decyzji rezygnacji po 25 latach przewod-
niczenia Związkowi z dalszego ubiegania się o funkcję 
przewodniczącego Związku.

Następnie Waldemar Pietrasz, przewodniczący Komi-
sji Rewizyjnej, przedstawił sprawozdanie z działalności 
finansowej Związku.

Zjazd udzielił absolutorium Zarządowi i Radzie Kra-
jowej za okres ostatnich pięciu lat.

Zjazd zatwierdził ordynacje wyborczą i regulamin 
Zjazdu. 

Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego ZLP 
PN. Decyzją delegatów zgromadzonych na Zjeździe prze-
wodniczącym Związku wybrano Marka Słowikowskiego.

Następnie wybrano dwóch wiceprzewodniczących 
Związku – Jana Słomianego i Maksymiliana Brojka.

Do wyborów Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
zgłoszono dwóch kandydatów. Po decyzji delegatów na 
czele Komisji Rewizyjnej stanął kolega Waldemar Pie-
trasz.

Komisję Rewizyjną Związku Delegaci uzupełnili o ko-
legów Andrzeja Dziemianko i Jarosława Sawickiego.

Decyzją Zjazdu koledze Piotrowi Kozłowskiemu 
nadano tytuł „Honorowego Przewodniczącego Związ-
ku”, a Mec. Mirosławowi Różowiczowi tytuł „Honoro-
wego Członka Związku”, ponadto Delegaci nadali Jac-
kowi Kranzowi tytuł Honorowego Przewodniczącego 
Organizacji Zakładowej Bieszczadzkiego Parku Naro-
dowego.

Drugi dzień Zjazdu rozpoczęliśmy Mszą Świętą kon-
celebrowaną, której przewodniczył Jego Ekscelencja 
Ksiądz Biskup Edward Janiak – Biskup Kaliski wraz 
z sekretarzem oraz Ks. Kanonik Janusz Celejewski ku-
stosz Sanktuarium Matki Boskiej Radosnej Opiekunki 
Przyrody w Secyminie Nowinach, który przybył z Wi-
zerunkiem Matki Boskiej u stóp której odbyła się Msza 
Święta.

Kolejnym punktem była dyskusja panelowa na temat 
problemów organizacyjno-prawnych w parkach narodo-
wych.

W dyskusji którą poprowadził dr Marek Kot uczest-
niczyli zaproszeni goście, m.in.: przedstawiciel Ministra 
Środowiska, były Minister Środowiska Antoni Tokar-
czuk, Przewodniczący Związku Pracodawców Polskich 
Parków Narodowych Andrzej Raj, Przewodniczący ZLP 
w RP Jarosław Szałata, Przewodniczący Związków Kra-
jowych działających w parkach narodowych: Stanisław 
Skupień – Solidarność PN, Mariusz Szlaski – ZZ Bu-
dowlani, Artur Szymański – Solidarność-80, Przedsta-
wicielka Redakcji czasopisma „Las Polski”.

Konkluzją z dyskusji jest konieczność poprawy 
i ujednolicenia przepisów dotyczących parków narodo-
wych z wprowadzeniem systemu awansów i poprawy 
wynagrodzeń dla pracowników.

Z dyskusji wyłoniły się również niepokojące informa-
cje o procedowanej ustawie Prawo wodne i jej negatyw-
nego wpływu na parki narodowe.

Następnym punktem drugiego dnia Zjazdu były od-
znaczenia przyznane przez Ministra Środowiska, które 
wręczył przedstawiciel Ministra. 

Przygotowania do Mszy Świętej, Ekscelencja Biskup 
Edward Janiak i Piotr Kozłowski.
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Odznaczenia resortowe wręczono Kolegom: Dariu-
szowi Węclewskiemu, Tomaszowi Lamorskiemu, An-
drzejowi Dziemianko. 

Kolejnym punktem programu było wręczenie odzna-
czeń związkowych przez Przewodniczącego Związku 
Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Jarosła-
wa Szałatę które otrzymali: 

„ Złoty Znak Związku”: dr Dymitr Komanecki

 „Zasłużony dla Leśników Polskich”  odznaki złotą, 
srebrną i brązową otrzymali m. in.:

Bogusław Zieliński, Dariusz Żmurko, Grzegorz Łu-
kaszuk, Czesław Kownacki, Bogusław Leputa, Łukasz 
Zieliński – 

Podziękowanie Koledze Przewodniczącemu Piotrowi Ko-
złowskiemu wręczają Marek Słowikowski i Jan Słomiany.

Zwieńczeniem drugiego dnia Jubileuszowego Zjazdu 
ZLP PN był koncert „Tenorowy zawrót głowy”

Podziękowanie za wspaniały występ wykonawcom 
tenorom Panom: Dariuszowi Stachurze, Mirosławowi 
Niewiadomskiemu, Adamowi Sobierajskiemu oraz kon-
tratenorowi Tomaszowi Raczkiewiczowi składa w imie-
niu uczestników Zjazdu Piotr Kozłowski. 

Wspólne zdjęcie kilku Delegatów Zjazdu z artysta-
mi, a po środku przyjaciel Związku Pan Radosław Ka-
rolczak

Trzeciego dnia Zjazdu Delegaci podjęli uchwały 
(część z nich przywołane poniżej) będące podstawą do 
zajęcia stanowiska Zjazdu Krajowego: 
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       Sękocin Stary dnia 02 czerwca 2017 r.

Pan 
Jan Szyszko
Minister Środowiska

STANOWISKO ZJAZDU KRAJOWEGO
ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH PARKÓW 

NARODOWYCH
PRZYJĘTE W SĘKICINIE STARYM W DNIACH 31 

MAJA DO 02 CZERWCA 2017R.

Delegaci na Zjazd Krajowy Związku Leśników Polskich Par-
ków Narodowych z zaniepokojeniem przyjęli Pana nieobecność 
na naszym jubileuszowym Zjeździe.

Delegaci na Zjazd po przeanalizowaniu sytuacji finansowej 
i prawnej Parków Narodowych ze szczególnym uwzględnieniem 
sytuacji bytowej pracowników parków narodowych  podjęli na-
stępujące uchwały:

Uchwała nr 14
Zjazdu Krajowego Związku Leśników Polskich Parków Na-

rodowych podjęta w dniu 31 maja 2017 r. w Sękocinie Starym 
Zjazd Krajowy oczekuje wprowadzenia niezwłocznie rozwią-

zań prawnych dotyczących awansów pracowników, kontynu-
owania skutecznych działań prowadzących do zwiększenia wy-
nagrodzeń pracowników parków narodowych oraz uwolnienia 
limitu na wynagrodzenia . 

Postulat zgłaszany przez ZLP PN wielokrotnie. Płace w par-
kach narodowych przez 8 lat poprzednich rządów były wstrzy-
mywane a doceniając działania Pana Ministra w tym zakresie 
wzrost wynagrodzeń w ostatnich dwóch latach tylko w niewiel-
kim stopniu poprawiły one sytuację bytową pracowników par-
ków narodowych. Powiększanie limitu wynagrodzeń bez odpo-
wiedniej dotacji z budżetu państwa nie daje możliwości wyko-
nania wzrostu wynagrodzeń w wielu parkach. Parki narodowe 
coraz częściej tracą bezpowrotnie specjalistów wysokiej klasy. 
Dla dobra polskiej przyrody należy zrobić wszystko aby prze-
rwać ten trend. 

Uchwała nr 15
Zjazd Krajowy wnosi o niezwłoczne wprowadzenie do usta-

wy o ochronie przyrody zapisów umożliwiających zwolnienie 
z podatku dochodowego od osób fizycznych ekwiwalentu za 
używanie własnych pojazdów do celów służbowych oraz wy-
dania rozporządzenia w sprawie umundurowania pracowników 
w Służbie Parków Narodowych.

Zapis wprowadzony do projektu ustawy o ochronie przyrody 
z przed roku jest niezbędnym elementem do zwolnienia zwrotu 
kosztów użytkowania własnych pojazdów do celów służbowych 
z podatku dochodowego od osób fizycznych a wspomniane roz-
porządzenie traci moc z dniem 28 sierpnia 2017 roku.

Przewodniczący ZLP PN
Marek Słowikowski

Do wiadomości:
Prezes Rady Ministrów,
Główny Konserwator Przyrody,
Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych,
Związki Zawodowe w PN – Parki Narodowe,
ZLP w RP

                  Sękocin Stary dnia 02 czerwca 2017 r.

Pan Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej

STANOWISKO ZJAZDU KRAJOWEGO
ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH PARKÓW NA-

RODOWYCH
PRZYJĘTE W SĘKICINIE STARYM W DNIACH 31 

MAJA DO 02 CZERWCA 2017R.

Delegaci na Zjazd Krajowy Związku Leśników Polskich Par-
ków Narodowych zaniepokojeni procedowaniem ustawy Prawo 
Wodne w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej bez uwzględnienia 
jej wpływu na Parki Narodowe podjęli następującą uchwałę:

Uchwała nr 18
Krajowego Zjazdu Związku Leśników Polskich Par-

ków Narodowych w Sękocinie Starym podjęta dnia 31 
maja 2017 r.

Zjazd Krajowy wnosi o niezwłoczne zapisanie w ustawie  
Prawo Wodne, że zapisy tej ustawy nie dotyczą wód położonych 
w parkach narodowych. 

Wody na obszarze parków narodowych są i powinny pozostać 
integralną częścią parków narodowych i wyłączenie ich z jurys-
dykcji parków uniemożliwi skuteczną ochronę ekosystemów 
tych wód, jak też związanych z nimi ekosystemów lądowych.

Delegaci na Zjazd Krajowy wyrażają w ten sposób sprzeciw 
wobec pominięcia negatywnego wpływu ustawy Prawo wodne 
na ochronę przyrody w Parkach Narodowych.

Wody w ochronie przyrody Parków Narodowych to tętniące 
życiem serce tych najcenniejszych zakątków przyrody ojczystej 
a oddanie zarządu nad nimi nowo powstającej instytucji Wody 
Polskie stanowi zagrożenie dla ochrony przyrody na obszarach 
Parków Narodowych.

Uwzględniając przynależność do działek ewidencyjnych na 
których przebiegają przez Parki cieki wodne lasów, łąk i innych 
terenów chronionych w skrajnych przypadkach niektóre parki 
w całości znajdą się w zarządzie Wód Polskich .

W celu zapobieżenia tym nieprzewidzianym skutkom przyję-
cia przez Sejm procedowanej ustawy Delegaci na Zjazd wnoszą 
o wprowadzenie zmian jak w Uchwale.

Przewodniczący ZLP PN
Marek Słowikowski

Do wiadomości:
Prezes Rady Ministrów,
Minister Środowiska, 
Komisja Ochrony Środowiska Sejmu i Senatu,
Główny Konserwator Przyrody,
Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych,
Związki Zawodowe w PN – Parki Narodowe,
ZLP w RP
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Sanatorium w Krynicy – 50 lat pracy dla leśników, 
drzewiarzy i kuracjuszy

Wszelkie jubileusze są zazwyczaj miłe i stwarzają 
okazję do podsumowań i przemyśleń. „Okrągłe roczni-
ce” dotyczą zazwyczaj ludzi i są okazją do wypłaty na-
gród jubileuszowych, ale jubileusze zwykle uroczyście 
obchodzą także organizacje czy np. instytucje. W  tym 
roku mija równe 50 lat funkcjonowania Sanatorium 
Leśnik- Drzewiarz w Krynicy Górskiej. Sanatorium 
położone jest w centrum uzdrowiska, na zboczu góry 
Jasiennik, dzięki czemu z okien można podziwiać wspa-
niałe górskie panoramy i lasy Nadleśnictwa Piwniczna. 
Niepowtarzalny klimat górskiego uzdrowiska oraz pro-
fesjonalna kadra Sanatorium zapewnią każdemu, kto je 
odwiedzi, wspaniały wypoczynek, korzyści zdrowotne 
i niezapomniane wspomnienia z pobytu w tym uroczym 
miejscu. Obiekt jest wybudowany, utrzymywany i wzo-
rowo zarządzany przez Związek Leśników Polskich 
w RP oraz Związek Meblarzy w RP. Oba związki są 
prawnymi następcami Związku Zawodowego Pracow-
ników Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego i mają nie-
ograniczone w czasie prawo użytkowania tego obiektu, 
posadowionego na gruncie Skarbu Państwa. Zarządzają 
nim w formie spółki o nazwie „Sanatorium Uzdrowisko-
we Leśnik-Drzewiarz Sp. z o.o.” Nie jest to jednak miej-
sce tajne i zamknięte dla innych, bo sanatorium swoją 
ofertę kieruje nie tylko dla członków obu związków, ale 
do wszystkich leśników i drzewiarzy oraz dla każdego, 
kto zapragnie skorzystać z jego szerokiej i atrakcyjnej 
oferty, także podczas indywidualnych pobytów. Wszel-
kie szczegóły znajdują się na stronie Sanatorium: www.
lesnik-drzewiarz.pl

Jednak chyba nie wszyscy rozumieją i aprobują taki 
stan rzeczy, stąd w dniu 26 lipca w obecności Dyrek-
tora Generalnego LP Konrada Tomaszewskiego odbyło 
się w Dyrekcji Generalnej LP w Warszawie spotkanie 
z inicjatywy przewodniczących KSPL NSZZ „Solidar-
ność” oraz KSZNOŚiL NSZZ „Solidarność” na temat 
cyt. „statusu prawnego nieruchomości przejętych przez 
ZLP i ich ewentualnego zwrotu.”.

Wcześniej zostały podjęte uchwały przez: 
1. W dniach 5-6 grudnia 2016r. przez Walne Zebranie 

Delegatów MSPL NSZZ „S” przy RDLP Wrocław, 
które obradowało na terenie Nadleśnictwa Lubin. 

UCHWAŁA nr 2/2016
Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej Sek-

cji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” przy 
RDLP Wrocław zobowiązuje Przewodniczących KSPL 
NSZZ „S” oraz KSZNOŚiL NSZZ „S” do podjęcia te-
matu zwrotu zagarniętego mienia związkowego z pomi-
nięciem prawa przez ZLP w RP (sanatorium w Krynicy, 
Sopocie, Solcu Kujawskim, itp.).

2. XXII WZD Krajowej Sekcji Pracowników Leśnic-
twa NSZZ „Solidarność”, który podjął podczas obrad 
w dniach 22 – 24 marca 2017 roku w Ustroniu uchwałę:

Uchwała nr 6/XXII/2017
XXII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” w sprawie 

mienia związkowego
XXII WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje 

Radę KSPL oraz KSZNOŚiL do podjęcia tematu zwro-
tu zagarniętego mienia związkowego z pominięciem 
prawa przez Związek Leśników Polskich w RP (sanato-
rium w Krynicy Górskiej, Solcu Kujawskim itp.).

Podczas spotkania w DG w którym uczestniczył ze 
strony naszego Związku przewodniczący ZLP w RP Ja-
rosław Szałata oraz wiceprzewodniczący Paweł Kania, 
została przedstawiona opinia prawna uzyskana przez 
związek Solidarność, według której Dyrektor Generalny 
Lasów Państwowych ma możliwość w imieniu Skarbu 
Państwa wystąpić do Ministra Środowiska o uchylenie/ 
unieważnienie decyzji z  1958 roku. Oto treść opinii 
prawnej, która odczytano na spotkaniu:



26

1. Sanatorium Leśnik Drzewiarz Krynica Zdrój
 
Kw N… , wyłączny właściciel: Skarb Państwa w za-

rządzie państwowego gospodarstwa leśnego Lasy Pań-
stwowe Nadleśnictwo Piwniczna.

 
Zgodnie z treścią wyroku z dnia 10 marca 2006 roku 

wydanego przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu (Sygn. 
akt: I C 1800/04) uznał, że prawo do władania przed-
miotową nieruchomością – prawo użytkowania, przy-
sługuje Związkowi Leśników Polskich Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz Związkowi Zawodowemu Meblarzy 
Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo to wynika z treści de-
cyzji Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 
6 listopada 1958 roku. Nieodwołaną i niezmienioną do 
dnia dzisiejszego. Z uwagi na fakt oddalenia powództwa 
właściciela o wydanie rzeczy, ewentualne wygaszenie 
istniejącego stosunku użytkowania wydaje się być moż-
liwe jedynie w przypadku uchylenia lub zmiany w/w de-
cyzji administracyjnej. W obowiązującym obecnie syste-
mie podziału resortów ministerialnych zarząd sprawami 
leśnictwa leży w kompetencji Ministerstwa Środowiska. 
Opracowanie dotyczące uchylenia lub zmiany decyzji 
mogą być przedmiotem naszego zlecenia.

W ocenie uczestniczącej w spotkaniu Radcy Prawne-
go DG LP Pani mecenas H. Ciarki cyt. „nie ma podstaw 
do wzruszenia tej decyzji”. Gwoli wyjaśnienia, decyzja 
z 1958 roku umożliwiła związkom zawodowym wy-
budowanie sanatorium na tym gruncie, co wymagało 
ogromnych nakładów. Sanatorium wzniesione w latach 
1962- 1967 do dziś jest utrzymywane i modernizowa-
ne dzięki staraniom leśników oraz meblarzy. Spotkanie 
w dniu 26 lipca 2017 roku dotyczyło tylko sprawy unie-

ważnienia decyzji lokalizacyjnej z 1958 roku dotyczącej 
obiektu w Krynicy, do którego trwałe prawo użytko-
wania ma ZLP w RP oraz Związek Meblarzy, zgodnie 
z posiadanymi udziałami. Na tym spotkaniu w żaden 
sposób nie potwierdziły się „zarzuty” stawiane w publi-
kowanych powszechnie uchwałach NSZZ „Solidarność” 
o niezgodnym z prawem zagarnięciu mienia przez ZLP 
w RP. Strona organizująca to spotkanie nie podniosła 
wątku Solca Kujawskiego, Inowrocławia itd. Nie było 
o czym rozmawiać, bo „zarzuty” są bezprzedmiotowe, 
gdyż ZLP w RP nie ma żadnego tytułu prawnego do 
obiektów w tych miejscowościach.

W zasadzie przedstawiciele ZLP w RP nie mieli przy-
czynku do tego, aby cokolwiek wyjaśniać, ponieważ 
wcześniejsze roszczenia Nadleśnictwa Piwniczna wo-
bec spółki Sanatorium Leśnik – Drzewiarz w Krynicy, 
po wyczerpaniu całej drogi prawnej, zostały wyrokami 
sądów odrzucone. Jednak w związku z tym, że Zjazd 
Krajowy ZLP w RP podjął w marcu 2017 roku uchwałę 
nr 4 o treści :

Zjazd upoważnia Radę Krajową do podjęcia działań 
przeciwko próbie zniesławienia dobrego imienia Związ-
ku zawartej w uchwale nr 2/2017 Walnego Zebrania 
Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Le-
śnictwa NSZZ „Solidarność” przy RDLP Wrocław.

 należało sprawę wyjaśnić i definitywnie zamknąć, 
gdyż sprawy majątkowe jubileuszowej Krynicy są 
prawnie jednoznacznie uregulowane. Zapraszam zatem 
do Krynicy, do wyjątkowego miejsca, gdzie każdy może 
świetnie zregenerować zdrowie fizyczne oraz psychicz-
ne, a kierownictwu i pracownikom Sanatorium życzę 
kolejnych, wspaniałych rocznic.

Jarosław Szałata
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XX Regionalne Zawody Strzeleckie Leśników
1 lipca odbyły się w Olsztynie jubileuszowe, XX Re-

gionalne Zawody Strzeleckie Leśników. Organizato-
rem zawodów tradycyjnie był Klub Strzelectwa Myśliw-
skiego „Leśnik” i Związek Leśniów Polskich w RP Re-
gionu Olsztyńskiego – Rada Regionu. Drużyny walczy-
ły o Puchar Przechodni Dyrektora RDLP w Olsztynie.

Zebranych gości, sędziów oraz zawodników przy-
witali: Prezes KSM „Leśnik” kol. Paweł Artych oraz 
Przewodniczący Regionu Olsztyńskiego ZLP w RP kol. 
Andrzej Borkowski. Życzyli bezpiecznej rywalizacji 
w sportowym duchu.

Po powitaniu zgromadzonych otwarcia zawodów do-
konał z-ca Dyrektora RDLP w Olsztynie Mariusz Orze-
chowski. Przekazał wszystkim obecnym pozdrowienia 
i życzenia od Pana Dyrektora Piotra Czyżyka.

W tegorocznych zawodach wystartowało 92 uczest-
ników: 22 drużyny oraz 7 zawodników indywidualnych. 
Reprezentowane były: 19 nadleśnictw, biuro RDLP, 
Klub Strzelectwa Myśliwskiego „Leśnik” oraz BUL i GL 
w Olsztynie. W tym roku wystartowały dwie „Diany”. Za-
wody odbyły się w pełnym wieloboju myśliwskim. Pogoda 
do strzelania dopisała. Nie padało ale i nie było upału. 

Mistrzowską drużyną, zdobywcą Pucharu Przechod-
niego Dyrektora RDLP w Olsztynie okazała się repre-
zentacja Nadleśnictwa Miłomłyn, w składzie: Grzegorz 
Jankowski, Maciej Jankowski i Jerzy Neugebauer uzy-
skując wynik 1282 pkt. Ponieważ Miłomłyn zdobył pu-
char trzeci raz z rzędu przejął go na własność. 

Drugie miejsce zajęła drużyna Nadleśnictwa Kudypy 
w składzie: Wojciech Łakomy, Piotr Sambor i Rafał Kost-
ka z wynikiem 1246 pkt. a trzecie miejsce drużyna Nad-
leśnictwa Dwukoły w składzie: Wiesław Hajczuk, Walde-
mar Kisielewski i Mirosław Szechalewicz 1193 pkt. 

W klasyfikacji indywidualnej zwyciężył Wojciech 
Łakomy ( N-ctwo Kudypy – 463 pkt.) przed Jarosławem 
Pawszykiem ( N-ctwo Olsztynek – 441 pkt.) i Grzego-
rzem Jankowskim ( N-ctwo Miłomłyn – 438 pkt.).

Indywidualnie w klasie powszechnej wygrał Walde-
mar Ostrowski ( RDLP – 428 pkt.) przed Maciejem Ga-
łązką – (N-ctwo Strzałowo 427 pkt.) i Mariuszem Łako-
mym – (N-ctwo Miłomłyn 415 pkt. 

W klasyfikacji „Szefów” najlepszym okazał się Marek 
Trędowski (Nadleśniczy N-ctwa Jedwabno – 389 pkt.) 
przed Pawłem Artychem (Nadleśniczy N-ctwa Olsztyn 
– 381 pkt.) oraz Jackiem Korczakiem (z-ca Nadleśnicze-
go N-ctwa Wipsowo – 347 pkt.).

Odział SITLiD w Ostrołęce ufundował Puchar dla 
najlepszej drużyny i najlepszego strzelca Kurpiowsz-
czyzny. Zdobyli je odpowiednio drużyna N-ctwa My-
szyniec oraz Zdzisław Kobus.

Zwycięzców wszystkich klasyfikacjach udekorowa-
no medalami. Otrzymali również pamiątkowe puchary 
i dyplomy. Fundatorem była Rada Regionu Związku Le-
śników Polskich w RP Regionu Olsztyńskiego. 

Aktu dekoracji dokonali: Z-ca Dyrektora RDLP 
w Olsztynie Mariusz Orzechowski, Prezes KSM „Le-
śnik” Paweł Artych oraz Przewodniczący ZLP w RP 
Regionu Olsztyńskiego Andrzej Borkowski w towarzy-
stwie sędziego głównego zawodów Adama Szczerbuka.

Z okazji jubileuszu XX zawodów Rada Regionu 
ufundowała dla wszystkich uczestników pamiątkowe, 
okolicznościowe czapeczki z logiem Związku. 

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali drobne upo-
minki ufundowane przez sponsorów. Specjalnie nagro-
dzono obie strzelające Panie.

Otwarcie Zawodów

Zbiórka Zawodników
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Strzelanie Na Trapie Diana na Bażancie

Zwycięskie drużyny Dekoracja klasy mistrzowskiej

Najlepsi w klasie powszechnej Najlepsi w klasyfikacji SZEF

Nagrody dla Dian Puchar Kurpiowszczyzny

Po zakończeniu strzelania w ramach zawodów, od-
był się POKER Strzelecki. Strzelano w konkurencji Oś 
z utrudnieniami. Zebrało się sporo chętnych by wspo-
móc szczytny cel. Zebrana kwota ponad 980 zł., została 
przekazana pracownicy RDLP w Olsztynie na leczenie 
chorej córki.

Uroczystego zamknięcia zawodów z życzeniem spo-
tkania się za rok dokonał Z-ca Dyrektora RDLP w Olsz-
tynie Mariusz Orzechowski.

Przewodniczący
Związku Leśników Polskich w RPRegionu Olsztyńskiego

Andrzej Borkowski
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XII FINAŁOWY TURNIEJ LEŚNIKÓW W PIŁKĘ SIATKOWĄ  
O PUCHAR DYREKTORA REGIONALNEJ DYREKCJI 

LASÓW PAŃSTWOWYCH W POZNANIU
W dniach 4-5 maja 2017r. odbył się XII 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 sie-
dem drużyn z Nadleśnictw zgrupowanych w Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu oraz jedną 
drużynę łączoną (Zespół Ochrony Lasu w Łopuchówku 
oraz Uniwersytet Przyrodniczy, Wydział Leśny).

W czwartek, 4 maja 2017r., rozgrywki rozpoczęły się 
odprawą techniczną, podczas której sędziowie zrzeszeni 
w Wielkopolskim Związku Piłki Siatkowej przypomnie-
li zawodnikom zasady gry fair play oraz ustalili harmo-

nogram rozgrywek. Następnie Pan Ireneusz Niemiec 
– Zastępca Dyrektora RDLP w Poznaniu dokonał uro-
czystego otwarcia XII Turnieju Finałowego. Tego dnia 
drużyny rozegrały wszystkie swoje mecze grupowe.

Kolejnego dnia rozgrywano mecze półfinałowe. 
W meczu o VII. miejsce stanęły naprzeciw siebie: 

drużyna łączona: Nadleśnictwo Konstantynowo i Ko-
ścian vs. Nadleśnictwo Piaski. Jednocześnie na równo-
ległych boiskach spotkały się drużyny: Nadleśnictwa 
Karczma Borowa vs. Nadleśnictwo Oborniki walcząc 
o V. miejsce w turnieju, oraz drużyny Nadleśnictwa 
Przedborów i Nadleśnictwa Syców, walczące o trzecie 
miejsce na podium.

Drużyna prowadzona przez Nadleśniczego Wojciecha 
Bąka pomimo licznych kontuzji swoich czołowych zawod-
ników pokazała klasę i po wyrównanym meczu, znalazła 
się na podium zdobywając puchar za zajęcie III miejsca.

Zawziętą rywalizację o Puchar Dyrektora RDLP 
w Poznaniu zakończył zacięty mecz finałowy, podczas 
którego zmierzyły się ze sobą: Nadleśnictwo Krotoszyn 
– zeszłoroczni finaliści, z drużyną łączona tj. Zespołem 
Ochrony Lasu w Łopuchówku i Uniwersytetem Przyrod-
niczym w Poznaniu. Ci ostatni prezentowali niesamowi-
tą formę przez cały sezon rozgrywek, dlatego mecz był 
niesamowitym widowiskiem i do końca nie można było 
wskazać jednoznacznie Faworyta.

Ostatecznie, ten bardzo wyrównany mecz zakończył 
się zwycięstwem łączonej drużyny Zespołu Ochrony 
Lasu i Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania. 

Uroczyste wręczenie nagród i pucharów odbyło się 
w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie. 

Sportowe przywitanie finalistów przed meczem: Nadleśnictwo Kro-
toszyn vs. ZOL i Uniwersytet Przyrodniczy.

Mecz o III miejsce: Nadleśnictwo Przedborów vs. Nadleśnictwo 
Syców. 

Od lewej: Wojciech Kiełbasiewicz – Dyrektor KCRiS „Oaza”, Halina 
Stachowska – Prezes ZLP w RP Regionu Wlkp, Ireneusz Niemiec – 
Zastępca Dyrektora RDLP w Poznaniu, Emilia Dunal – Dyrektor 
Leśnego Ośrodka Szkoleniowego w Puszczykowie.
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Satysfakcji z dobrze rozegranych meczy i brawom nie 
było końca.

Końcowe wyniki XII Finałowego Turnieju Leśni-
ków w Piłkę Siatkową o Puchar Dyrektora RDLP 
w Poznaniu, przedstawiły się następująco:

1  MIEJSCE – ZOL i Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu

2 MIEJSCE – Nadleśnictwo Krotoszyn
3 MIEJSCE – Nadleśnictwo Przedborów
4 MIEJSCE – Nadleśnictwo Syców
5 MIEJSCE – Nadleśnictwo Karczma Borowa
6 MIEJSCE – Nadleśnictwo Oborniki
7  MIEJSCE – Nadleśnictwo Konstantynowo i Ko-

ścian
8 MIEJSCE – Nadleśnictwo Piaski

Puchary i nagrody ufundowane przez Regionalną 
Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu oraz Zwią-
zek Leśników Polskich Regionu Wlkp. za najlepszą grę 
w poszczególnych kategoriach zdobyli:

Najlepszy zawodnik: Sławomir Juryta
drużyna ZOL w Łopuchówku i Uniwersytetu Przy-

rodniczego,

Najlepszy rozgrywający: Małgorzata Haladyn
drużyna Nadleśnictwa Przedborów,

Najlepszy przyjmujący: Marta Krystkowiak
drużyna: ZOL w Łopuchówku i Uniwersytetu Przy-

rodniczy,

Najlepszy atakujący: Krystian Chmielarz
drużyna Nadleśnictwa Krotoszyn,

Najlepszy blokujący: Łukasz Sworowski
drużyna Nadleśnictwa Karczma Borowa,

Najlepszy zagrywający: Natalia Kotlińska
drużyna Nadleśnictwa Syców.

Pan Tomasz Markiewicz – Dyrektor RDLP w Poznaniu 
oraz Pani Halina Stachowska – Prezes Związku Leśników 
Polskich, Regionu Wielkopolskiego zamykając XII Tur-
niej Finałowy podziękowali zawodnikom za duch walki 
i piękną grę fair play na ligowym poziomie, a następnie 
zaprosili wszystkich do udziału w przyszłorocznych Mi-
strzostwach. Wszystkie zespoły już zaczęły treningi, ma-
jąc nadzieję, że w następnym roku Puchar trafi w ich ręce. 

Gospodarzem X Ogólnopolskich Mistrzostw Le-
śników w Piłkę Siatkową, będzie Regionalna Dyrek-
cja Lasów Państwowych w Poznaniu.

Organizatorzy już dziś wszystkich serdecznie zapra-
szają!

Tekst: Emilia Dunal, Adrianna Mosińska
Zdjęcia: Leśny Ośrodek Szkoleniowy w Puszczykowie

Zwycięzcy XII Finałowego Turnieju Leśników w Piłkę Siatkowa o Puchar Dyrektora RDLP w Poznaniu.
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Spływ kajakowy pracowników RDLP Szczecin  
i ich rodzin po rzece Paklicy

W dniach 29 – 30 lipca br. Związek Leśników Polskich w RP Regionu Zachodniego w Szczecinie 
zorganizował już po raz trzeci,  spływ kajakowy po rzece Paklica koło Świebodzina oraz spotkanie 
rekreacyjno-sportowe dla pracowników i ich rodzin. W imprezie  wzięło udział 76 osób – pracownicy 
z rodzinami z Nadleśnictw Bierzwnik, Bogdaniec, Bolewice, Choszczno, Gryfice, Kliniska, Myslibórz, 
Resko Sulęcin oraz biura RDLP Szczecin. Najliczniejsze drużyny przybyły z Nadleśnictwa Choszczno, 
Myślibórz, Sulęcin.  Uczestnicy spływu przed wypłynięciem zakwaterowali się w  Ośrodku 
Wypoczynkowym MARTINEZ w Lubrzy.

Spływ kajakowy rozpoczął się z przystani w miejsco-
wości Lubrza i zakończył się  w Gościkowie. Odcinek 
Lubrza – Gościkowo o długości ok. 15 km  uczestnicy 
pokonali  w ciągu ok. 5 godzin. Pogoda, mimo niepew-
nych informacji prognostycznych i ciągłych opadach 
w przeddzień, była wspaniała. Humory dopisywały 
a najmłodsi uczestnicy dzielnie pokonywali trasę pod 
opieką rodziców.

W połowie trasy uczestnikom spływu zaserwowano 
grochówkę – była pyszna. Po posiłku wyruszono na dru-
gą część trasy spływowej, przez jezioro Paklicko Wiel-

kie do Gościkowa – Paradyża. Tafla jeziora Paklicko 
Wielkie wypełniła się kolorowymi kajakami uczestni-
ków. W godzinach popołudniowych odbyła się impreza 
rekreacyjno-sportowa  dla uczestników spływu. W cza-
sie imprezy wręczono dla najmłodszych uczestników 
dyplomy oraz nagrody.

Zorganizowano wiele konkursów indywidualnych 
oraz drużynowy wyścig na nartach po trawie. Zwycię-
scy otrzymali  nagrody oraz dyplomy. Wyścig na nartach 
wygrała drużyna z Nadleśnictwa Bogdaniec: Waldemar 
Jedynak  z żoną Elą i Roman Wolski z żoną Beatą.
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Drużyna  z Nadleśnictwa Sulęcin też dzielnie spisy-
wała się, ale w końcówce były problemy.

Po zakończeniu konkursów i „zawodów narciarskich” 
rozpoczęła się zabawa taneczna przy akompaniamencie 
DJ, która trwała do późnych godzin nocnych.

Impreza została sfinansowana częściowo przez uczest-
ników, a  w części  spływ sponsorowali Zarząd Oddziału 
SITLiD w Szczecinie, firma brokerska Mentor oraz Re-
gion Zachodni Związku Leśników Polskich w RP. Za or-
ganizację oraz oprawę części rozrywkowej odpowiadała 
Janina Sobczak, która wywiązała się z obowiązków do-

skonale, a swoje zdolności wykorzystała do rozbawienia 
wszystkich uczestników i tych najmłodszych i tych star-
szych. Serdecznie dziękuję Koleżance  Janinie Sobczak 
za wspaniale zorganizowaną imprezę  i zapraszam na 
podobną imprezę w przyszłym roku.

Przewodniczący
Regionu Zachodniego ZLP w RP

Bronisław Sasin
Foto: Alicja Sasin

Janina Sobczak
Eugeniusz Milewski

Region Zachodni Związku Leśników Polskich w RP  
– Wycieczka po Metropoliach Nadbałtyckich

Region Zachodni Związku Leśników Polskich w RP zorganizował wycieczkę dla członków Związku 
i ich rodzin,  po Metropoliach Nadbałtyckich w dniach 8-16 lipca 2017. 

W wycieczce autokarowej uczestniczyło 48 osób 
z kilku nadleśnictw i biura RDLP Szczecin oraz z re-
gionu Dolnośląskiego ZLP w RP.

W ramach programu uczestnicy wycieczki zwiedzali:
dzień 1. o godz. 05:30 zbiórka przy ul. Księcia Sambora 

w Szczecinie, przejazd przez Polskę, nocleg w Kownie,
dzień 2. Zwiedzanie Kowna oraz w drodze do Rygi 

Góry Krzyży pod Szawlami, miejsce zapisane na listę 
UNESCO, w którym można oglądać krzyże przyniesio-
ne przez tysiące pielgrzymów, w tym Jana Pawła II,

dzień 3. zwiedzanie Rygi : m. in. Stare Miasto, 
Zamek Ryski, Dom Bractwa Czarnogłowych, zespół 
średniowiecznych kamieniczek.

dzień 4/5. zwiedzanie Tallina:  starówka dzieląca 
się na Górne Miasto ze średniowiecznymi murami 
obronnymi i zamkiem Toompea (siedziba parlamentu), 
prawosławnym soborem Aleksandra Newskiego, wzgó-
rzem Toompea oraz na Dolne Miasto z ratuszem.

dzień 6. zwiedzanie Sankt Petersburga, m. in. 
Newski Prospekt , Pałac Zimowy – barokowa rezyden-
cja carska z XVIII wieku, zwiedzanie Ermitażu – jedne-
go z najsłynniejszych muzeów świata, liczącego około 
3 mln eksponatów sztuki.

Po zwiedzeniu Petersburga w 2 dniu pobytu na terenie 
Rosji nastąpił przejazd do Peterhofu i zwiedzanie zespołu 
parkowo-pałacowego ze wspaniałym systemem fontann.

dzień 7. przejazd do Carskiego Sioła, zwiedzanie 
z przewodnikiem letniej rezydencji carycy Katarzyny, 
gdzie znajduje się słynna Bursztynowa Komnata.

dzień 8. zwiedzanie Wilna: m.in. katedra Wileńska, 
wzgórze Giedymina, kompleks zabudowań Uniwersyte-
tu Wileńskiego, Pałac Prezydencki i Plac Daukantasa, 
Pomnik Adama Mickiewicza, Plac Ratuszowy, klasztor 
Bazylianów, „Cela Konrada”, cerkiew prawosławna św. 
Ducha, Ostra Brama (cudowny obraz Matki Bożej Miło-
siernej), kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu.
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Kowno – nad Niemnem

dzień 9. zwiedzanie Cmentarza na Rossie (miejsce 
spoczynku m. in. ojca Juliusza Słowackiego, Władysła-
wa Syrokomla, Joachima Lelewela, serca Józefa Piłsud-
skiego i jego matki).

Przed wyjazdem do Polski nastąpiło wejście na Górę 
Trzech Krzyży, skąd można było podziwiać panoramę 
Wilna.

Program wycieczki, za sprawą wspaniałego pilota Mar-
ka Tymca z Biura Turystycznego „Globtour” w Szczecinie,  
został zrealizowany w całości, a nawet z nadmiarem, bo 
poza programem, zwiedziliśmy  Wileńską Republikę „Za-
rzecze”. Mieszkańcy tej dzielnicy proklamowali w 1997 r. 
niepodległość Republiki Zarzecze, która ma własna kon-

stytucję. Wyjazd do Polski nastąpił po południu, a  obia-
dokolację uczestnicy spożyli już w Polsce, w restauracji 
w Ostródzie. Po północy nastąpił przyjazd w miejsce zbiór-
ki w Szczecinie. Wycieczka była wyczerpująca, ale wszyscy 
dzielnie znieśli trudy przejazdów. Szczególnie trudne stały 
się przejazdy przez teren Polski i z Rosji do Wilna, gdzie 
nastąpił nieoczekiwany postój 4 godzinny na granicy rosyj-
sko- łotewskiej, za sprawą łotewskich służb celnych.

 Tekst i zdjęcia: B. Sasin
Zdjęcie przy grobie na Rosie – Marek Tymiec

Wszystkie zdjęcia autorstwa M. Tymca można obej-
rzeć na: https://drive.google.com/drive/folders/0B-a1T-
ZHNuNTmelhuRkZ3RnA3U0U

Góra Krzyży pod Szawlami 
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Historyczny okręt „ Aurora”Widok z góry na Sankt Petersburg

 Przejście na Górny Zamek w Tallinnie

Zwiedzanie odrestaurowanych kamienic w Rydze

Kościół Św. Piotra i Dom Bractwa Czarnogłowych w centrum Rygi
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Jedna z komnat Pałacu Zimowego
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Uczestnicy wycieczki złożyli kwiaty w hołdzie Józefowi Piłsudskiemu. (Foto Marek Tymiec)

Ostra Brama(cudowny obraz MBM)  Przed Letnim Pałacem
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II Zawody Wędkarskie o Puchar Przewodniczącego  
Związku Leśników Polskich Okręgu Lubelskiego

W dniu 10 czerwca 2017 roku na terenie Nadleśnic-
twa Sobibór odbyły się II Zawody Wędkarskie o Puchar 
Przewodniczącego Związku Leśników Polskich Okręgu 
Lubelskiego, które przeprowadzono nad położonym na 
skraju lasów sobiborskich urokliwym Jeziorem Glinki. 
W zawodach udział wzięło 13 drużyn reprezentujących 
Nadleśnictwa: Biała Podlaska, Chełm, Chotyłów, Kra-
snystaw, Lubartów, Międzyrzec, Puławy, Radzyń Podla-
ski, Sobibór, Strzelce, Świdnik, Tomaszów i Włodawa. 
Zawody przeprowadzone zostały w konkurencji indy-
widualnej i drużynowej oraz specjalnej „na największą 
złowioną rybę” pod czujnym okiem Sędziów z Polskie-
go Związku Wędkarskiego Okręgu Chełm. Po 5 go-
dzinnych zmaganiach, złamanych wędkach, zerwanych 
zestawach i triumfalnych wygranych z okazami ryb wy-
łoniono zwycięzców:

W kategorii drużynowej podium przedstawia się na-
stępująco:
1. Nadleśnictwo Włodawa (Radosław Neczaj, Marek 

Lach, Karol Pachla),
2. Nadleśnictwo Radzyń Podlaski (Piotr Nowakowski, 

Zbigniew Skłudaj, Zbigniew Janeczek),
3. Nadleśnictwo Puławy (Aleksander Wasilewski, Da-

riusz Drążyk, Mikołaj Wesołowski)

W kategorii indywidualnej bezkonkurencyjni okazali się:
1. Aleksander Wasilewski (Nadleśnictwo Puławy)
2. Łukasz Pytka (Nadleśnictwo Lubartów)
3. Stanisław Zygmunt (Nadleśnictwo Krasnystaw)

W konkurencji na największą złowioną rybę zwycięz-
cą został Tomasz Sylwesiuk z Nadleśnictwa Chotyłów, 
który złowił karasia złocistego o wadze 550g.

Wszystkim uczestnikom wręczono upominki, nato-
miast zwycięzcy zostali udekorowani medalami i otrzy-
mali puchary oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez 
naszych sponsorów – przyjaciół, a były to: Halina 
Dąbska – Lider Konsorcjum „Dąb”, Zbigniew Walaszek 
– Lider Konsorcjum „Grab”, Tadeusz Wrześniak, Janusz 
Zachariasz – Huta Szkła Gospodarczego w Dubecznie, 
Andrzej Huzior – „Transkins” Orchówek, Ireneusz 
Kapłan – „Irmak” Zakład Zaopatrzenia Leśnictwa, Igor 
Gruszecki – Prezes Zarządu Koła Włodawa. Szczególne 
słowa podziękowania należą się Panu Andrzejowi Mi-
laniukowi Nadleśniczemu Nadleśnictwa Sobibór, dzięki 
którego wsparciu możliwe było zorganizowanie impre-
zy. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim 
dziękujemy za wspólne spotkanie i sportową rywalizację.

Tekst: Grzegorz Korczyński

Zwycięzcy w kategorii indywidualnej. Stoją od lewej Aleksander Wasilewski, Łukasz Pytka, Stanisław Zygmunt, w głębi Andrzej 
Milaniuk Nadleśniczy Nadleśnictwa Sobibór.
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I miejsce drużynowo Nadleśnictwo Włodawa.

II miejsce drużynowo Nadleśnictwo Radzyń Podlaski, nagrody wręcza Ireneusz Kapłan – Irmak
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„a może ty jesteś złota?”
Zdjęcia wykonała Danuta Korczyńska

III miejsce drużynowo Nadleśnictwo Puławy



Wydawca: Związek Leśników Polskich w RP, 02-124 Warszawa, ul. Grójecka 127, tel. (0-22) 589-83-80
e-mail: zlpwrp@lasy.gov.pl
Przygotowanie do druku i druk: ARW A. Grzegorczyk, 05-082 Stare Babice, ul. gen. Kutrzeby 15, tel. (0-22) 733-11-99
e-mail: studio-graf@grzeg.com.pl; www.grzeg.com.pl
Skład: Bożena Szydlik; redaktor techniczny: Elżbieta Czarnacka

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Mamy  
naszego serdecznego kolegi Romualda Dregera.

Romuald Dreger jest członkiem Rady Krajowej Związku Leśników Polskich 
w Rzeczpospolitej Polskiej, pracownikiem Nadleśnictwa Sarbia,  

a przede wszystkim naszym serdecznym kolegą  
i wszyscy bardzo mu współczujemy.

Romualdzie – składam kondolencje i wyrazy duchowej łączności  
w tych trudnych chwilach  

Tobie, całej Rodzinie i najbliższym w imieniu całej Braci Leśnej,  
Rady Krajowej, Rady Regionu Pilskiego  
i ponad 11 tysięcy członków ZLP w RP.

Jarosław Szałata
Przewodniczący ZLP w RP




