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Koleżanki i Koledzy,
Członkowie i Przyjaciele Związku Leśników Polskich w RP,

Strona tytułowa nowego Statutu ZLP w RP.

Z radością informuję, że nowy Statut ZLP w RP,
uchwalony w marcu 2019 roku na Krajowym Zjeździe
Delegatów został zarejestrowany w Sądzie 20 sierpnia br.
i z tym dniem uzyskał moc prawną. To niesłychanie ważne, przełomowe wydarzenie w historii naszego Związku.
Nowy Statut jest nie tylko dostosowany do wymogów znowelizowanej ustawy o związkach zawodowych,
ale też ujednolica strukturę i doprecyzowuje zasady
funkcjonowania naszego, coraz liczniejszego Związku.
Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku, Związek
Leśników Polskich w RP liczy 11 563 członków, w tym
10 091 pracowników czynnych zawodowo, zgrupowanych
w 393 organizacjach zakładowych w całej Polsce.
Osiągnięcie tak imponującego wyniku (przekroczenie
progu 10 000 członków) umożliwiło nam podjęcie działań
zmierzających do sądowego potwierdzenia reprezentatywności naszej organizacji. O postępach w tym zakresie, będę
informował na bieżąco.
Tymczasem, Przewodniczący Regionów otrzymali sądownie potwierdzony egzemplarz Statutu podczas posiedzenia Rady Krajowej w Jantarze. Skan Statutu znajduje
się na stronie internetowej www.zlpwrp.pl w zakładce
„Do pobrania”.  
Jarosław Szałata
Przewodniczący
Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej

Posiedzenie Rady Krajowej w Jantarze
27 września br. odbyło się posiedzenie Rady Krajowej z udziałem licznej reprezentacji kierownictwa
Lasów Państwowych. Tym razem, na miejsce obrad wybrano malowniczo położony Ośrodek
Wczasowy „Jantar” w Jantarze (RDLP w Gdańsku), którego udziałowcem jest Związek Leśników
Polskich w RP.
Za nami kolejne, merytoryczne i bardzo owocne
posiedzenie Rady Krajowej ZLP w RP, m.in. za sprawą obecności delegacji z Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych. Przewodniczył jej Andrzej Konieczny – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Wśród
gości znaleźli się: Krzysztof Janeczko – Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Ekonomicznych, Paulina Bień
– Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
Piotr Młynarczyk – Naczelnik Wydziału Infrastruktury,
Magdalena Bukowska – Naczelnik Wydziału Innowacji
i Organizacji oraz Marcin Cichowicz – kierownik Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy w Leśnictwie.
Gospodarzy terenu – RDLP w Gdańsku reprezentowali
Zastępcy Dyrektora RDLP w Gdańsku: Jan Borkowski
i Paweł Januschewski.
Wśród licznych omawianych tematów ważnych dla
ludzi lasu, Przewodniczący ZLP w RP za priorytetowe
uznał: wynagrodzenia i nie zmienioną od 2017 roku
wartość punktu do płac, umundurowanie leśników, BHP,
posiłki profilaktyczne, mieszkania w LP, tzw. „kilometrówkę”, czyli zasady używania prywatnych samochodów do celów służbowych, Zarządzenie DGLP nr 15
dot. imprez pracowniczych oraz delegowanie pracownika na spotkania związków zawodowych w świetle propozycji doprecyzowania art. 35 PUZP.
Andrzej Konieczny – Dyrektor Generalny Lasów
Państwowych przedstawił bardzo obszerną prezentację

„Polskie Lasy Państwowe – zmieniamy się dla lasu, dla
ludzi”. Podsumował w niej działania zrealizowane przez
LP w ciągu ostatnich lat, które odpowiadały na współczesne, globalne wyzwania oraz społeczne potrzeby.
Wskazał w niej na priorytetowe dla LP kierunki działania oraz na wyzwania stojące przed organizacją.    
Kolejny, istotny temat, dotyczący posiłków profilaktycznych, omówił Marcin Cichowicz – kierownik
Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy w Leśnictwie. Podsumował ostatnie ustalenia z przedstawicielami central związkowych, zgodnie z którymi zostanie
ujednolicona stawka za posiłki profilaktyczne. W tej
sprawie odbędą się jeszcze kolejne spotkania.  
Magdalena Bukowska – Naczelnik Wydziału Innowacji i Organizacji, przedstawiła stan prac nad opracowaniem nowego umundurowania dla pracowników
służby leśnej. Poinformowała, że powstaje aplikacja
elektroniczna e-mundur (jak e-zakupy), przygotowywana przez SILP. Poruszyła także temat zastąpienia części
sortów BHP z tabeli PUZP sortami mundurowymi oraz
opracowania okresów używalności odzieży.
W kolejnej części posiedzenia, Marcin Kowalski
przedstawił informację z działalności Zespołu DGLP
ws. Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Poinformował, że praca zespołu powoli dobiega końca
i szczegółowo omówił najważniejsze zasady funkcjonowania programu.

Goście Rady Krajowej: od lewej – Jan Borkowski, Paweł Januschewski, Piotr Młynarczyk, Paulina Bień, Magdalena Bukowska, Andrzej
Konieczny, Krzysztof Janeczko. Przemawia Jarosław Szałata, Przewodniczący ZLP w RP.
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Członkowie Rady Krajowej ZLP w RP.

Krzysztof Górski, przedstawiciel ZLP w RP w zespole FSC Polska, poinformował członków Rady Krajowej
o postępie prac nad standardami gospodarki leśnej FSC.
Do ich opracowania powołano komisję SDG, składającą
się z 10 osób, podzielonych na trzy izby: ekonomiczną, społeczną i przyrodniczą. K. Górski zwrócił uwagę
na skład osobowy Komisji – standaryzowana jest gospodarka leśna, a zasiada w niej de facto jeden leśnik
– przedstawiciel DGLP (K. Górski reprezentuje stronę
społeczną). Do tej pory odbyło się 19 spotkań, na których omawiane są takie tematy, jak: etap zatrzymania
prac gospodarczych w lasach, które trwale zmieniają
strukturę lasu (czyszczenie wczesne, trzebież), wielkość
posuszu na hektar powierzchni leśnej. Praca w Komisji polega na osiągnięciu konsensusu. Jeżeli go nie ma,
przyjmuje się standard ramowy.    
Rozpatrzono też pozytywnie złożone wnioski o zapomogi i wsparcie finansowe.
Członkowie Rady Krajowej przeprowadzili wybory
na wolny wakat na stanowisko jednego z czterech Wiceprzewodniczących Związku. Jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, na to stanowisko został wybrany Ireneusz
Żelazny, Przewodniczący ZLP w RP Okręgu Krośnieńskiego.
Członkowie Rady Krajowej ZLP w RP przyjęli także
kilka uchwał, m.in. dotyczących nowych regulaminów
przyznawania odznaczeń związkowych – odznaki „Zasłużony dla Leśników Polskich” oraz odznaczenia „Złoty Znak Związku”. Regulaminy są dostępne na stronie
internetowej www.zlpwrp.pl w zakładce „Do pobrania”.

Członkowie Rady Krajowej ZLP w RP w trakcie obrad.

Na zakończenie obrad, A. Konieczny – Dyrektor Generalny LP, podziękował za odbycie bardzo dobrego spotkania. Podkreślił, że kontakt bezpośredni jest ważny.
Przekazał wyrazy uznania i podziękowania za okazywane wsparcie. Zwrócił się też z prośbą o skonkretyzowanie
uwag dot. omawianych tematów. Zachęcał do umówienia
spotkania delegacji ZLP w RP z Ministrem Środowiska,
aby przedstawić swoją opinię na temat funkcjonowania LP.
Przewodniczący J. Szałata przypomniał, że kolejne
posiedzenie Rady Krajowej odbędzie się 5–6 grudnia
br. w Hotelu Groman w Sękocinie Starym. Zaprasza
również na XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników, który odbędzie się 4–6 czerwca 2020 roku w Międzyzdrojach oraz na kolejne Międzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Polski Leśników, które odbędą się w dniach
1–4 kwietnia 2020 roku w Gołuchowie.
Katarzyna Gozdek-Pawłowska
Zdjęcia: Biuro ZLP w RP
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Ireneusz Żelazny nowym Wiceprzewodniczącym ZLP w RP
27 września br. w Jantarze w trakcie obrad Rady Krajowej odbyły się wybory uzupełniające,
w związku z wakatem na stanowisko jednego z czterech Wiceprzewodniczących Związku.
Członkowie Rady Krajowej Związku jednogłośnie
wybrali na to stanowisko Ireneusza Żelaznego, Przewodniczącego ZLP w RP Okręgu Krośnieńskiego.
Ireneusz Żelazny
jest członkiem Związku Leśników Polskich
w RP od 2005 roku.
W 2015 roku został
Przewodniczącym ZLP
w RP Okręgu Krośnieńskiego. Wcześniej
był Przewodniczącym
Organizacji ZakładoIreneusz Żelazny – Wiceprzewodni- wej w Nadleśnictwie
Mielec.
czący ZLP w RP.

Aktualnie, od 1 kwietnia 2019 roku pracuje w Wydziale Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP w Krośnie, wcześniej był inżynierem nadzoru w Nadleśnictwie
Mielec. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec trójki dzieci.
Obecnie, ścisłe kierownictwo ZLP w RP tworzą
Przewodniczący i czterech Wiceprzewodniczących.
Przewodniczącym ZLP w RP od marca 2017 roku jest
Jarosław Szałata, a Wiceprzewodniczącymi: Krzysztof
Górski, Paweł Kania, Urban Kolman i Ireneusz Żelazny.
Ireneusz Żelazny zastąpił wybranego w marcu 2017
roku Marka Cholewę, który zrezygnował z funkcji Wiceprzewodniczącego ZLP w RP po objęciu stanowiska Nadleśniczego Nadleśnictwa Prudnik (RDLP w Katowicach).
Katarzyna Gozdek-Pawłowska
Zdjęcie: Jarosław Szałata

Protokół 29 wpisany do rejestru PUZP
Protokół dodatkowy nr 29 do Ponadzakładowego
Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
zawarty w dniu 28 sierpnia 2019 r., został wpisany

do rejestru ponadzakładowych układów zbiorowych
pracy z dniem 12 września 2019 r.
Protokół obowiązuje od 1 października 2019 roku.

Zastępstwa – dalsze pytania
Od niedawna obowiązuje Protokół Dodatkowy nr 29 do PUZP, który m. in. reguluje sprawy
zastępstw. Istotne zmiany wprowadzono w paragrafie 7, ale wciąż otrzymuję pytania w tej sprawie,
a najczęściej takie:
W związku ze zmianami PUZP powstał problem
w interpretacji paragrafu 7 dot. zastępstw. Czy, jeśli
1 osobę zastępuje więcej niż 1 osoba, to dodatek specjalny należy podzielić na nie, czy każda z osób ma po
odpowiednio 25 czy 40% dodatku?
Odpowiedź brzmi naturalnie tak:
Każda z zastępujących nieobecnego pracownika osób
ma 25 lub 40% dodatku specjalnego, a nie jest on dzie-

lony przez liczbę osób, którym powierzono zastępstwo.
Należy też pamiętać, że zastępstwo jest pełnione na
podstawie pisemnego polecenia pełnienia zastępstwa podpisanego przez pracodawcę i pracownika i to w nim powinna być określona należność za pełnienie zastępstwa.
Jarosław Szałata

Petycja ws. „kilometrówki” trafi do Premiera
12 września br. po raz kolejny obradowała w Sejmie Komisja ds. Petycji. W ważnej dla leśników
kwestii – tzw. „kilometrówki” zapadły istotne decyzje – o odrzuceniu odpowiedzi Ministerstwa
Infrastruktury na dezyderat nr 184 dot. zmian stawek za używanie samochodów prywatnych do
celów służbowych. Ponadto, petycja będzie dalej procedowana, kolejny dezyderat trafi tym razem
do Prezesa Rady Ministrów.
Jak podkreśla Jarosław Szałata, Przewodniczący
Związku Leśników Polskich w RP – „Dyrekcja Generalna LP przygotowała koncepcję rozwiązania problemu
kilometrówki. Swoją propozycję zmian w tym zakresie
i podwyższenia stawki za kilometr przebiegu samocho4

dów prywatnych używanych do celów służbowych skierowała niedawno do Ministerstwa Środowiska. O postępie prac w tym zakresie będziemy informować na
bieżąco”.  
Katarzyna Gozdek-Pawłowska

Nowe mundury coraz bliżej
Od dawna trwają prace i dyskusje nad wprowadzeniem nowych wzorów umundurowania.
Podczas ostatniego spotkania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Andrzeja
Koniecznego, z przedstawicielami central związkowych, które miało miejsce w dniu 3 października
br. w DGLP zaproponowałem, aby Pani Naczelnik Magdalena Bukowska przygotowała konkretny
i przystępny dla każdego leśnika materiał opisujący koncepcję zmian.
Syntetyczny materiał nt. planowanych zmian w systemie zamawiania i dystrybucji umundurowania leśników
i pismo przewodnie Dyrektora Generalnego można pobrać ze strony www.zlpwrp.pl z zakładki „Aktualności”.
Na tym spotkaniu zaproponowałem też powołanie
zespołu, który wspólnie z Naczelnik Magdaleną Bukowską przygotuje ostateczną wersję koncepcji zmian
dystrybucji i zasad noszenia umundurowania.
Proszę o zapoznanie się z koncepcją, która będzie
jeszcze dopracowana i wymaga pracy zespołu.
Nie jest to koncepcja, która zakłada pozbawienia
nas uzyskanych świadczeń, czy prowadząca do wielkich oszczędności, lecz pomysł na racjonalne wyposażenie nas w nowoczesną i funkcjonalną odzież, o co,
jako Związek, wnioskujemy od lat. Nam, leśnikom,

pozostaje z niej z satysfakcją korzystać
i z dumą nosić leśny
mundur, który w tym
roku obchodzi jubileusz 200-lecia.
Nasz
Związek
w zespole będzie
reprezentował Wiceprzewodniczący Fot. Jarosław Szałata.
ZLP w RP Ireneusz Żelazny i bezpośrednio do niego
proszę o jak najszybsze kierowanie propozycji oraz
pomysłów w tej sprawie (na adres: ireneusz.zelazny@krosno.lasy.gov.pl).
Jarosław Szałata

Porada prawna – odprawa rentowa i emerytalna
Zgodnie z treścią Uchwały podjętej przez Sąd Najwyższy (sygnatura akt III PZP3/19 z 29.08.2019 r.),
pracownik Służby Leśnej, który pobrał odprawę rentową w okresie poprzedzającym wejście
w życie ustawy o lasach (przed 1 stycznia 1992 r.), a następnie został po raz kolejny zatrudniony
w leśnictwie, gdzie świadczył pracę do czasu przejścia na emeryturę, może skutecznie ubiegać się
o (kolejną) odprawę (tym razem – emerytalną), związaną z zakończeniem stosunku pracy łączącego
go z pracodawcą sektora leśnego.
Poniżej prezentujemy skrócony opis sprawy o zapłatę odprawy emerytalnej jednego z pracowników Lasów
Państwowych, której pozytywny finał znalazł swój zapis
w przytoczonej wcześniej treści Uchwały Sądu Najwyższego:
1. Pracownik Nadleśnictwa X przeszedł na rentę inwalidzką, w związku z czym otrzymał od pracodawcy
odprawę rentową.
2. Pracownik został ponownie zatrudniony w tym samym Nadleśnictwie i świadczył pracę aż do momentu przejścia na emeryturę. W związku z rozwiązaniem stosunku pracy z powodu przejścia na
emeryturę były pracownik zażądał od Nadleśnictwa
wypłaty odprawy emerytalnej, przewidzianej ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
3. Nadleśnictwo odmówiło wypłaty, wskazując, że odprawa emerytalno-rentowa przewidziana w ustawie
o lasach ma charakter jednorazowy, a pracownik już
wcześniej pobrał odprawę z tytułu przejścia na rentę
inwalidzką.

4. Pracownik wniósł sprawę do sądu. Sądy obu instancji oddaliły powództwo byłego pracownika Nadleśnictwa, ponieważ przeszedł na rentę inwalidzką,
w związku z czym pracodawca wypłacił mu z tego
tytułu odprawę rentową na zasadach określonych
w przepisach płacowych dotyczących wynagradzania pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach zgrupowanych w Lasach Państwowych.
5. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który orzekł,
że „Pracownik Służby Leśnej, który pobrał odprawę
rentową w okresie poprzedzającym wejście w życie
ustawy o lasach (przed 1 stycznia 1992 r.), a następnie
został po raz kolejny zatrudniony w leśnictwie, gdzie
świadczył pracę do czasu przejścia na emeryturę, może
skutecznie ubiegać się o (kolejną) odprawę (tym razem
– emerytalną), związaną z zakończeniem stosunku pracy łączącego go z pracodawcą sektora leśnego”.
Uchwała Sądu Najwyższego i szczegółowy opis
sprawy można znaleźć na stronach Sądu Najwyższego –
linki są dostępne na stronie internetowej www.zlpwrp.pl
w zakładce „Aktualności”.
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Odpowiedź Ministra Środowiska
na Wnioski Krajowego Zjazdu Delegatów ZLP w RP
Warszawa, 1.08.2019 r.
Pan
Jarosław Szałata
Przewodniczący ZLP w RP

Szanowny Panie Przewodniczący,
Odpowiadając na pismo z dnia 17.04.2019 r. w sprawie wniosków i uchwał przyjętych podczas
Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego ZLP w RP, który miał miejsce w dniach 22–23. 03.2019 r.
przedstawiam poniższe stanowisko.
Wniosek 4
Podjęcie działań zmierzających do likwidacji zapisu
§ 8 Rozporządzenia MŚ z dnia 1.10.2013 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów
z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów
kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego.
Problematyka sprzedaży mieszkań z zasobów PGL
LP znana jest MŚ. Ewentualne zmiany przedmiotowego
rozporządzenia wymagają przeprowadzenia szerokiej
analizy prawnej w zakresie możliwości i skutków zmian.
Wniosek 7
Wobec braku efektów wieloletnich działań ZLP w RP
zmierzających do podwyższenia niezmienionej od 2007
roku stawki za kilometr oraz zmian zasad zwrotu kosztów używania pojazdów prywatnych do celów służbowych przez leśników, skierowania wniosku do MŚ o pilną pomoc w tej sprawie.
Powyższa tematyka znana jest MŚ, który popiera starania związków zawodowych o podwyższenie stawki za
kilometr oraz zmianę zasad zwrotu kosztów używania
pojazdów prywatnych do celów służbowych. Problem
ten był również przedmiotem obrad Sejmowej Komisji ds. Petycji w dniu 4 lipca br., która zobowiązała się
do wystosowania dezyderatu do Ministra Infrastruktury
w tej sprawie.
Wniosek 8
Podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia
mnożnika na poziomie min. 1.2 do stawki za kilometr
przy jazdach terenowych.
Odpowiedź, jak do Wniosku 7.
Wniosek 15
Kontynuowanie działań zmierzających do wprowadzenia rozwiązań prawnych umożliwiających zwiększe6

nie wynagrodzeń pracowników Parków Narodowych
poprzez zwiększenie dotacji na Parki Narodowe z budżetu państwa i zwiększenie limitu na wynagrodzenia.
Wzrost wynagrodzeń w Parkach Narodowych jest
jednym z priorytetów MŚ. W ustawie budżetowej na
2019 r. zapisano wzrost limitu wynagrodzeń dla Parków
Narodowych w wysokości 2,3%, co umożliwia wzrost
wynagrodzeń w Parkach Narodowych w bieżącym roku.
Jednocześnie w związku z rozpoczęciem prac nad ustawą budżetową na 2020 r. MŚ będzie wnioskował o dalszy wzrost limitu wynagrodzeń oraz zwiększenie dotacji
budżetowej dla Parków Narodowych.
Warto także zauważyć, że na wniosek MŚ, Dyrektor
Generalny LP zwiększył do 35 mln zł alokację środków
finansowych na wsparcie realizacji zadań przez Parki
Narodowe w 2019 r. w ramach Funduszu Leśnego. Będą
także prowadzone prace nad nowymi rozwiązaniami dla
Parków Narodowych, do których Minister Henryk Kowalczyk zaprosi związki.
Wniosek 16
Kontynuowanie działań zmierzających do zwiększenia wynagrodzenia pracowników administracyjnych
szkół resortowych MŚ poprzez wyłączenie z obliczania
wysokości minimalnego wynagrodzenia dodatku za wysługę lat, wypłacania dodatku za pracę w godzinach
nadliczbowych, przywrócenie funduszu premiowego,
przyznanie nagrody jubileuszowej po 45 latach pracy
oraz zwiększenie odprawy emerytalno-rentowej.
Wszystkie kwestie związane z wynagrodzeniami
pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez MŚ, reguluje
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
(MPiPS) z dnia 30.04.2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń
związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez organy administracji

rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych. Rozporządzenie to było już wielokrotnie nowelizowane (ostatniej nowelizacji dokonano w kwietniu
tego roku) – m. in. w związku ze wzrostem miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Postulowane przez ZLP w RP zmiany w zakresie wynagrodzeń
wymagają kolejnej nowelizacji ww. rozporządzenia, co
wiąże się między innymi z przeprowadzeniem uzgodnień międzyresortowych i uzyskaniem dla proponowanych zmian akceptacji wszystkich ministrów, którzy
prowadzą szkoły i placówki oświatowe objęte regulacjami zawartymi w ww. rozporządzeniu oraz Ministra
Finansów. MŚ, w dniu 30.05.2018 r., wystąpił do MPiPS
z wnioskiem o nowelizację rozporządzenia w zakresie
przepisów dotyczących nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalno-rentowej. W dniu 14.09.2018 r. wniosek
ten został uzupełniony o szczegółową analizę wpływu
proponowanych zmian na budżet państwa. Obecnie
trwają ustalenia pomiędzy MŚ i MPiPS dotyczące dalszego procedowania ww. nowelizacji.
Wniosek 17
Podjęcie działań na szczeblu krajowym zmierzających do systemowego podnoszenia wynagrodzeń dla
pracowników pedagogicznych w szkołach podległych
MŚ.
Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkołach
prowadzonych przez MŚ (nauczyciele, wychowawcy
w internatach, instruktorzy praktycznej nauki zawodu)
zatrudnieni są na podstawie przepisów ustawy Karta
Nauczyciela, zatem dotyczą ich takie same zasady wynagradzania, co wszystkich pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach publicznych, z tym zastrzeżeniem, że w odróżnieniu od szkół prowadzonych
przez jednostki samorządu terytorialnego, w szkołach
prowadzonych przez organy administracji rządowej
niektóre kwestie związane z wynagradzaniem regulowane są przez rozporządzenia ministra właściwego

do spraw oświaty i wychowania, nie zaś przez organ
prowadzący – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej reguluje m. in. zasady przyznawania dodatku
motywacyjnego, czy warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Oznacza to, że MŚ nie może
dowolnie kształtować wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w szkołach, które prowadzi – ich wysokość
wynika zarówno z przepisów ogólnych dotyczących
wszystkich nauczycieli, jak i przepisów szczegółowych,
dotyczących nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej. Należy przy tym zaznaczyć, że wynagrodzenia nauczycieli
zatrudnionych we wszystkich szkołach publicznych,
więc także w szkołach prowadzonych przez MŚ, sukcesywnie wzrastają każdego roku. Od 1.01.2019 r. wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wzrosło o 5%. Kolejna podwyżka nastąpi od 1 września. Ponadto kwestia
wynagrodzeń jest jedną z omawianych podczas spotkań
przedstawicieli rządu z szerokim kręgiem interesariuszy
przy „Okrągłym stole” edukacyjnym. Wypracowane
podczas tych spotkań rozwiązania obejmą także nauczycieli szkół leśnych prowadzonych przez MŚ.
Wniosek 23
Podjęcie działań mających na celu przywrócenie
dystynkcji Służby Leśnej dla stanowiska Specjalisty SL
i Starszego Specjalisty SL.
Wniosek jest bezprzedmiotowy, ponieważ dystynkcje Służby Leśnej dla stanowiska Specjalisty SL i Starszego Specjalisty SL ujęte są w rozporządzeniu MŚ
z dnia 19.12.2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia
(Dz. U. z 2017 r. poz. 788), na szczeblu DGLP, RDLP
oraz nadleśnictwa.
Z up. Ministra SEKRETARZ STANU
Małgorzata Golińska
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Udział ZLP w RP w nadaniu Sztandaru Nadleśnictwu Brodnica
14 czerwca br. w Brodnicy odbyły się uroczystości związane z nadaniem Sztandaru Nadleśnictwu
Brodnica (RDLP w Toruniu).
W uroczystościach poświęcenia i nadania sztandaru, obok pracowników i części emerytów Nadleśnictwa
Brodnica, wzięło udział wielu gości, przedstawicieli
władz samorządowych, Lasów Państwowych, Wojska
Polskiego, Straży Pożarnej, Policji, Kół Łowieckich,
Dyrekcji Szkół oraz uczniów.
Sztandar poświęcił Kapelan Leśników i Myśliwych,
ks. kanonik Gabriel Aronowski, podczas uroczystej
Mszy Św. w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej. Dal-

Przemawia Krzysztof Jasieniecki – Przewodniczący ZLP w RP Regionu Pomorskiego w Toruniu.

sze uroczystości odbyły się w Brodnickim Domu Kultury, gdzie fundatorzy sztandaru, w tym ZLP w RP w Toruniu, dokonali wbicia pamiątkowych gwoździ.
Następnie Dyrektor RDLP w Toruniu – Bartosz Michał Bazela, nadał i dokonał przekazania sztandaru Nadleśniczemu Nadleśnictwa Brodnica – Grzegorzowi Karolakowi. Po złożeniu uroczystej przysięgi, Nadleśniczy
przekazał sztandar przedstawicielom załogi Nadleśnictwa Brodnica.
Po zakończeniu ceremonii, wystąpiło wielu mówców,
wśród nich Przewodniczący ZLP w RP Regionu Pomorskiego – Krzysztof Jasieniecki. W imieniu członków Regionu Pomorskiego ZLP w RP, składam wszystkim pracownikom Nadleśnictwa Brodnica serdeczne życzenia, dalszych
sukcesów w dbałości o ten skarb, jakim są brodnickie lasy!
Życzę Każdemu z osobna, aby mógł się zawodowo rozwijać
i samorealizować, aby jego praca była dostrzegana i doceniana, a jej warunki i relacje jak najlepsze!
Obszerna relacja z uroczystości znajduje się na stronie www.zlpwrp.pl w zakładce „Aktualności”.
Krzysztof Jasieniecki
Przewodniczący Regionu Pomorskiego w Toruniu
Zdjęcie: ZLP w RP Regionu Pomorskiego w Toruniu

Sztandar dla Nadleśnictwa Gryfice w 70-lecie działalności
14 września br. odbyło się poświęcenie i nadanie sztandaru dla Nadleśnictwa Gryfice (RDLP
w Szczecinie).
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w Kościele pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach.
Podczas Eucharystii poświęcono i przekazano sztandar.
Jego nadania dokonał Dyrektor RDLP w Szczecinie Andrzej Szelążek, który przekazał go Nadleśniczemu Nadleśnictwa Gryfice Wojciechowi Pietrzakowi. Poświęcenia sztandaru dokonał Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup
Henryk Wejman. Rodzicami chrzestnymi sztandaru
byli: Małgorzata Golińska – Sekretarz Stanu, Główny
Konserwator Przyrody oraz Poseł Czesław Hoc.
Sztandar został ufundowany przez Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru pod Przewodnictwem Zygmunta
Dziewgucia. Swój udział w tym wydarzeniu miał Region Zachodni ZLP w RP.
Po wbiciu pamiątkowego gwoździa i wpisie do
Księgi Pamiątkowej głos zabrał Przewodniczący ZLP
w RP Jarosław Szałata: Jako Przewodniczący ZLP w RP
– ponad 100-letniej organizacji zrzeszającej ok. 40%
pracowników Lasów Państwowych, składam serdeczne
gratulacje, w związku z ukoronowaniem długich starań
i nadaniem tego przepięknego, dumnego i wzniosłego
jak zachodniopomorskie lasy – Sztandaru Nadleśnictwa
Gryfice.
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Uroczystość odbyła się na gryfickim rynku, przy
licznym udziale leśników, mieszkańców miasta i znakomitych gości takich, jak np. Małgorzata Golińska –
Sekretarz Stanu oraz przy udziale ponad 20 pocztów
sztandarowych, w tym pocztu Regionu Zachodniego
ZLP w RP pod komendą
Macieja
Gerbera – członka Rady Krajowej
ZLP w RP.
Sztandar jest
wyjątkowo piękny i z pewnością
będzie wyróżniał
się spośród innych
podczas różnych
regionalnych uro- Sztandar Nadleśnictwa Gryfice.
czystości.
Obszerna relacja z uroczystości znajduje się na stronie www.zlpwrp.pl w zakładce „Aktualności”.
Tekst i zdjęcie: Jarosław Szałata

Współpraca leśników i strażaków
Nie muszę przekonywać leśników, jak niesłychanie ważna jest dobra współpraca ze strażakami.
Nie tylko przy wykrywaniu i gaszeniu pożarów,
ale podczas codziennej pracy, a nawet poza nią,
w naszym zwykle bardzo aktywnym życiu w lokalnych społecznościach. 29 czerwca br. w miejscowości Silna, w której mieszkam, zorganizowano
obchody 100 lat istnienia i aktywnej działalności
OSP Silna.
Przybyło wielu gości: przedstawicieli samorządów
lokalnych, różnych instytucji, służb mundurowych oraz
strażaków z PSP oraz OSP szczebla wojewódzkiego,
powiatowego i gminnego. Byli również przedstawiciele
strażaków z zachodniej granicy.
W imieniu wszystkich członków ZLP w RP przekazałem list gratulacyjny. Przypomniałem także o często pomijanym fakcie ogromnego zaangażowania leśników (finansowego i organizacyjnego) w ochronę przeciwpożarową.
Strażacy, w uznaniu naszych zasług dla ochrony
przeciwpożarowej i wzorowej współpracy  na moje ręce
przekazali list gratulacyjny.

Druh Edward Fedko – Prezes Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego
OSP, druh Mieczysław Żaguń, Jarosław Szałata.

Zachęcam do czynnej współpracy ze strażakami
i udziału w uroczystościach równie udanych, jak ta
w niewielkiej Silnej, położonej na styku województwa
lubuskiego i Wielkopolski.
Obszerna relacja z uroczystości oraz treść listów gratulacyjnych znajduje się na stronie www.zlpwrp.pl w zakładce „Aktualności”.
Jarosław Szałata
Zdjęcie: ZLP w RP Regionu Zachodniego w Szczecinie

Pamiętamy – 80 rocznica II wojny światowej
We wrześniu w różnych miejscach naszego kraju odbyły się uroczystości związane z 80 rocznicą
wybuchu II wojny Światowej. W wielu z nich uczestniczyli leśnicy, a często oni sami byli inicjatorami
i organizatorami patriotycznych wydarzeń.
My, leśnicy, jesteśmy bardzo związani z Ojczyzną
i staramy się pamiętać oraz przypominać innym o losach Polaków na przestrzeni dziejów. W 2013 r. byłem
inicjatorem powstania leśnego parkingu „Na dawnej
granicy państwa polskiego”, usytuowanego przy drodze
Pszczew-Silna. To szczególny obiekt turystyczny, na
którym stoi graniczny kamień wersalski, biało – czerwony szlaban i tablice historyczne. Przy wjeździe stoi
drewniany strażnik, który strzeże tego obiektu. Parking
jest pożyteczną formą upamiętnienia dawnej granicy
i bezpiecznego udostępnienia ludziom lasów, zarządzanych przez leśników z Nadleśnictwa Bolewice.

J. Szałata składa wiązankę w imieniu członków ZLP w RP wraz
z G. Gaczyńskim – Nadleśniczym N-ctwa Bolewice i J. Piotrowskim
– Wójtem Gminy Pszczew.

We wrześniu 1939 r. był to najbardziej na zachód wysunięty fragment naszego kraju. Właśnie tu, 1 września
1939 roku, wcześnie rano pojawili się żołnierze niemieccy,
których samotnie próbował powstrzymać strażnik graniczny Antoni Paluch z Silnej. Dlatego w obliczu zbliżającej
się „okrągłej” rocznicy wybuchu II wojny postanowiłem
wspólnie z leśnikami z sąsiedniego Nadleśnictwa Bolewice
(RDLP w Szczecinie) oraz Gminą Pszczew zorganizować
patriotyczną uroczystość właśnie na tym parkingu leśnym,
w pobliżu którego zginął plutonowy Antoni Paluch.
Zebraliśmy się tam sporą grupą z przewagą ludzi w leśnych mundurach, w piątek, 30 sierpnia. Opowiedziałem
uczestnikom wydarzenia historię powstania tego szczególnego parkingu i przybliżyłem postać Antoniego Palucha.
W imieniu wszystkich członków ZLP w RP dla upamiętnienia 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej złożyłem
tam symboliczną wiązankę kwiatów wspólnie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Bolewice Grzegorzem Gaczyńskim
i Wójtem Gminy Pszczew Józefem Piotrowskim.
Zachęcam wszystkich członków i sympatyków ZLP
w RP, aby wciąż pamiętać o naszych bohaterach, historii
naszego kraju i wszystkich, którym zawdzięczamy niepodległość.
Obszerna relacja z uroczystości znajduje się na stronie www.zlpwrp.pl w zakładce „Aktualności”.
Jarosław Szałata
Zdjęcie: ZLP w RP Regionu Zachodniego w Szczecinie
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„Z wizytą u Kossaków” – wspomnienia z trasy rajdowej
Pierwszy dzień Rajdu w Ustroniu na trasie nr 16 zapowiadał się bardzo intensywnie, pogoda była
przepiękna, a humory dopisywały rajdowczom. Nasza grupa składała się z przedstawicieli dwóch
nadleśnictw: Niedźwiady i Smardzewice, była prowadzona przez koordynatora Łukasza Dyrdę.
Na zbiórkę przed budynkiem Regionalnego Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Leśnik” o godz.
8.30 stawili się chętni do wyruszenia w trasę. Grupą
opiekował się Mariusz Boś – Przewodnik Górski Beskidzki z Koła Przewodników w Wiśle. Główny Szlak
Beskidzki to ponad 500 kilometrowa trasa poprowadzona przez większość pasm Beskidów, z jednym końcem
w Ustroniu, a drugim w Wołosatem. Pierwszy dłuższy
postój był przy Schronisku PTTK na Równicy – obiekcie turystycznym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

rymi na tym terenie byli owczorze. W tym miejscu
zobaczyliśmy wystawę składającą się z czterech działów tematycznych: W zdrowiu i chorobie, W rodzinnym domu, W polu i w zagrodzie oraz Świątek, piątek
i w niedzielę.
Chlebowa Chata to kolejny przystanek w naszej jednodniowej wędrówce. Podczas pokazów prowadzonych
przez Panią Jadwigę Dudys można było zobaczyć, jak
dawnej wyglądało życie na wsi. Sami piekliśmy chleb,
podpłomyki i uczestniczyliśmy w prelekcji na temat
pszczelarstwa.

Wyruszamy spod naszej bazy w Regionalnym Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Leśnik” w Ustroniu – Jaszowcu.

Dom Zielin „Przytulina”.

Następnym punktem wycieczki było zwiedzanie
Dworku Myśliwskiego, zwanego potocznie Konczakówką. O historii budynku i jego gospodarzu opowiedziała nam specjalistka ds. edukacji w Nadleśnictwie
Ustroń Monika Matl. Właścicielem budynku był Brunon Konczakowski. Ojciec Brunona przybył na Śląsk
Cieszyński ze wschodniej Małopolski, na rynku w Cieszynie otworzył sklep z artykułami żelaznymi. Z czasem
dorobił się dużego majątku, dzięki czemu stać go było
na wysłanie syna do Wiednia, gdzie w szkole handlowej miał zgłębiać kupiecki fach. Brunon Konczakowski
pasjonował się myślistwem. W 1924 roku kupił w Brennej góralską chatę. Chałupę rozebrał, a na jej miejscu
zbudował wyjątkowy dworek w stylu tyrolskim. Swoją
siedzibę ma tu obecnie Izba Kultury Leśnej i Łowieckiej
Śląska Cieszyńskiego, a w sezonie turystycznym dworek jest udostępniany turystom.
Po zjedzeniu obiadu w tym uroczym miejscu udaliśmy się w dalszą podróż do Beskidzkiego Domu
Zielin „Przytulina”. Dowiedzieliśmy się o życiu beskidzkich górali, o największych znawcach ziół, któ-

Ostatnim odwiedzonym przez nas miejscem było
Muzeum Zofii Kossak, w którym spotkaliśmy najstarszą
wnuczkę pisarki Annę Fenby Taylor. Pani Anna opowiedziała nam historię krewnych pisarki, którzy wszyscy
mieszkają za granicą.
Zmęczeni po całym intensywnym dniu wróciliśmy do
„Leśnika”. Wieczorem na polu biwakowym w Ustroniu
Dobce przywitali nas Nadleśniczy Nadleśnictwa Ustroń
Leon Mijal i Zastępca Nadleśniczego Mirosław Kulis.
W czasie kolacji przygrywała kapela góralska „Watra”.
Zabawa rajdowiczów trwała do białego rana.
Za miłe i ciepłe przyjęcie, za opiekę i stworzenie cudownej atmosfery pracownikom Nadleśnictwa Ustroń
serdecznie dziękuję w imieniu swoim i grup przebywających w beskidzkiej bazie.
Obszerna relacja z trasy rajdowej znajduje się na
stronie www.zlpwrp.pl w zakładce „Aktualności”.
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Maria Bajsarowicz
Rzecznik prasowy Rajdu
Zdjęcia: ZLP w RP Regionu Górnośląskiego

Drużyna ZLP w RP Regionu Radomskiego na rajdowym szlaku
Od 23 lat ZLP w RP Regionu Radomskiego organizuje Drużynę Rajdową składającą się z członków
naszego Związku z terenu RDLP w Radomiu.
W bieżącym roku podczas Ogólnopolskiego Rajdu
Leśników organizowanego na terenie RDLP w Katowicach Drużyna Radomska liczyła 92 osoby. Uczestniczyła na trasie rajdowej organizowanej na terenie
Nadleśnictwa Kobiór podczas, której zwiedzała między innymi: zabytkową Kopalnię Węgla Kamiennego
GUIDO w Zabrzu, zabytkową Stację Wodociągową
„Zawada” w Karchowicach, Zamek w Pszczynie –
dawną rezydencję magnacką rodu von Pless, najstarszą
w Europie hodowlę żubrów w Jankowicach oraz perłę
architektury Śląska, a zarazem nowoczesny browar –
„Tyskie Browary Książęce”.
Baza noclegowa znajdowała się w westernowym Miasteczku TWINPIGS w Żorach, gdzie większość drużyny
spała w wieloosobowych celach więziennych, w których
obowiązywał odpowiedni strój. Chętnie uczestniczyliśmy
w organizowanych tam westernowych zabawach.
Podczas zakończenia Rajdu, które miało miejsce na
terenie malowniczego Zamku w Ogrodzieńcu braliśmy
udział w konkursie na piosenkę rajdową, który to kon-

kurs wygraliśmy piosenką pod tytułem „Deszcz
w lesie”. Autorem tekstu
oraz muzyki jak i pierwszym głosem i akordem
jest Cezary Frankiewicz
z Nadleśnictwa Staszów.
GRATULACJE.
Dziękujemy Organizatorom za przygotowanie ciekawej trasy
oraz pobytu na Ziemi
Śląskiej.
Już organizujemy się
na kolejny Ogólnopolski
Rajd Leśników w 2020
roku. Do zobaczenia
w Szczecinie.

Reprezentacja drużyny w stroju
więziennym.

Jolanta Bochenek
Przewodnicząca ZLP w RP Regionu Radomskiego
Zdjęcia: ZLP w RP Regionu Radomskiego

Prezentacja piosenki rajdowej.

Ale będzie szum w Międzyzdrojach… XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników
W czerwcu 2020 roku na terenie RDLP w Szczecinie oraz ZLP w RP Regionu Zachodniego, nad Bałtykiem, w Międzyzdrojach będzie z pewnością niezły
szum. Dlaczego?
W dniach 4-6 czerwca 2020 r. odbędzie się tam
XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników pod nazwą:
„Szumi Bałtyk, szumi las – Pomorze Zachodnie woła
Was”.

Warto zatem już teraz zakreślić tę datę w przyszłorocznym kalendarzu i zaplanować swoje zajęcia tak,
aby samodzielnie sprawdzić jak szumi Bałtyk, jak szumi piasek na plaży w Międzyzdrojach oraz bukowe
puszcze i bażynowe bory RDLP w Szczecinie.
Plan działań organizacyjnych już ustalono, o realizacji będziemy sukcesywnie informować.   
Jarosław Szałata
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Grupa dwudziestu leśników z Dolnego Śląska
przeżyła wyjątkową przygodę
– rejs po Odrze własnoręcznie przygotowaną tratwą dla uczczenia 200-tnej rocznicy ustanowienia
polskiego munduru leśnego. Wspomnienia z tej wyprawy spisał jeden z jej uczestników – Piotr
Laszczyński.

Własnoręcznie przygotowana tratwa dla uczczenia 200-tnej rocznicy
ustanowienia polskiego munduru leśnego.

„Leśna Komięga”.

Ponad rok temu kilku członków Międzyzakładowej
Organizacji Związkowej ZLP w RP w Nadleśnictwie
Wołów, wspieranych przez przyjaciół, wystąpiło z inicjatywą uczczenia zbliżającej się dwusetnej rocznicy
ustanowienia munduru leśnego w Polsce. Chcieliśmy
upamiętnić fakt, że już dwieście lat temu powstał pierwszy wzór uniformów noszonych przez oficjalistów leśnych Królestwa Polskiego, a niektóre jego elementy
przetrwały do dziś i znajdują się na naszym umundurowaniu.   
Datę rozpoczęcia spływu wyznaczyliśmy na 20 lipca. Ostatecznie, 18 czerwca tratwa została zwodowana
i przycumowana w macierzystym porcie w Chobieni.
19 lipca odbył się tradycyjny chrzest jednostki i nadanie
imienia „Leśna Komięga”. Komięgami nazywano łodzie
– barki służące do transportu towarów drogą wodną,
które w porcie docelowym były rozbierane lub sprzedawane w całości na opał. Uroczystość odbyła się przy
udziale mediów, lokalnej społeczności, darczyńców, naszych przyjaciół i rodzin. Na burcie dumnie prezentował
się baner z hasłem: „200 lat polskiego munduru leśnego” i flaga Związku Leśników Polskich w RP.  
Każdy dzień był bardzo pracowity: bieżące prace ciesielskie, sterowanie, naprawy napędu no i nauka. Naszą
nieustanną nauczycielką była rzeka, którą po kilkunastu
– kilkudziesięciu kilometrach nauczyliśmy się czytać
jak książkę.
Na rzecznym szlaku spotykaliśmy samych pozytywnych ludzi. Większość z wędkarzy machała przyjaźnie
ręką z ciekawością przyglądając się naszemu banerowi.
Niektórzy, kojarzyli nas z informacjami, które ukazały się
wcześniej w ogólnopolskiej telewizji. Jak to na rzece, czasem ucinaliśmy sobie z nimi krótkie pogawędki. W czasie

tych dłuższych rozmów wyjaśnialiśmy, że polscy leśnicy
wiedzą, jak gospodarować w lasach, by wspierać ich trwałość i dobrą kondycję. Wyjaśnialiśmy wiele razy, że lasów
w Polsce jest coraz więcej (o dziwo wielu ludzi miało do
tej pory inne zdanie), przedstawialiśmy nasz punkt widzenia dotyczący problemu Puszczy Białowieskiej.
Bytom Odrzański, Siedlisko, Stany, Milsko, Cigacice, Gostchorze, ujścia Nysy Łużyckiej i Bobru, Lubusz,
Kostrzyn nad Odrą, ujście Warty, Siekierki, Gozdowice,
Osinów Dolny, Bielinek nad Odrą, Ognica, Widuchowa
– te nazwy mają dla nas dzisiaj niemal smak i zapach.
Kiedy dotarliśmy do celu przywitali nas koledzy
z Nadleśnictwa Gryfino, był też Honorowy Przewodniczący Związku kol. Bronisław Sasin oraz członkowie miejscowego Bractwa Kurkowego w przepięknych
mundurach.  
Przeżyliśmy sporo burz, szczęśliwie chroniąc się
zawczasu na brzegu. Komary wyssały z nas mnóstwo
krwi, spaliło nas słońce i często musieliśmy przeżyć
prawdziwy „survival”. Ale było warto. Byliśmy zaskoczeni wsparciem materialnym i duchowym, jakie otrzymaliśmy od znajomych, nieznajomych oraz koleżanek
i kolegów z pracy. Mieliśmy rzadką okazję zobaczyć,
jak wygląda nadodrzański świat z perspektywy rzeki.
A co najważniejsze, zrealizowaliśmy swoje zamierzenie – przepłynęliśmy 370 km rzeką, którą dopiero teraz
dobrze poznaliśmy oraz uczciliśmy i wypromowaliśmy
historię naszego munduru.   
Obszerna relacja z wyprawy znajduje się na stronie
www.zlpwrp.pl w zakładce „Aktualności”.
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Piotr Laszczyński
Zdjęcia: MOZ ZLP w RP w Nadleśnictwie Wołów

XXVI Mistrzostwa Europy Leśników w Biegu na Orientację
W Czeskiej Republice w miejscowości Jablonec nad Nisou w dniach od 5 do 10 sierpnia 2019 r.
odbyły się XXVI Mistrzostwa Europy Leśników w Biegu na Orientację. Ponad 350 zawodników,
reprezentujących 15 państw europejskich, rywalizowało na trasach wytyczonych przez
organizatorów w biegu sprinterskim. Oprócz pracowników Lasów Państwowych, uczestnikami
Mistrzostw byli uczniowie średnich szkół leśnych (Goraj, Ruciane-Nida, Tuchola), studenci wydziałów
leśnych, pracownicy BULiGL oraz członkowie leśnych rodzin.

Uczestnicy XXVI Mistrzostw Europy Leśników w Biegu na Orientację.

Laureaci XXVI Mistrzostw Europy Leśników w Biegu na Orientację.

Mistrzostwa przebiegały według następującego planu:

10 sierpnia odbyła się ostatnia część zmagań sportowych – sztafety. Po ceremonii dekoracji najlepszych
sztafet, nastąpiła ceremonia zamknięcia Mistrzostw
i przekazania flagi gospodarzom EFOL 2020 – Białorusinom.
Do Mistrzostw zgłoszonych było ponad 350 zawodników z 15 krajów.
Polacy zdobyli 32 medale (6 złotych, 13 srebrnych,
13 brązowych).
Z Czech Polska Reprezentacja Leśników wróciła
w sumie z 32 medalami. Było to możliwe dzięki wsparciu Lasów Państwowych oraz Związku Leśników Polskich w RP.
W imieniu uczestników Mistrzostw bardzo dziękuję
za wsparcie grupy leśników, którzy, jak oceniam, dobrze
reprezentowali Polskę podczas tego międzynarodowego
spotkania europejskich leśników.

•

5 sierpnia – rekonesans w terenie, na którym został
rozegrany bieg sprinterski;

•

6 sierpnia w Centrum Zawodów (Stadion i obiekty
sportowe Klubu TJ Tatran Jablonec), rejestracja i odbiór pakietów startowych;

•

6 sierpnia – trening, celem zapoznania się z terenem
zmagań w biegu Mistrzowskim;

•

7 sierpnia – rozpoczęcie Mistrzostw – bieg sprinterski.

Po zakończeniu biegu sprinterskiego rozpoczęła się
oficjalna uroczystość otwarcia Mistrzostw. Wszystkie
uczestniczące ekipy przemaszerowały po bieżni stadionu, gdzie odbyło się uroczyste otwarcie Mistrzostw
i dekoracja zwycięzców w biegu sprinterskim. Tego dnia
Polska ekipa wywalczyła 14 medali.
8 sierpnia na Ski stadium Brizky (stadion narciarstwa
biegowego i biathlonowego) rozpoczęły się zmagania
w biegu średnim. Polska ekipa tego dnia zdobyła 9 medali.

Darz Bór,
Prezes Halina Pańkowska
Zdjęcia: Archiwum Zespołu Szkół Leśnych
w Rucianem-Nidzie

13

Leśnicy z ZLP w RP Regionu Radomskiego na
Międzynarodowym Sympozjum Leśników w Rumunii
W dniach 11-14 września br. w Băile Felix (Rumunia) odbyło się Międzynarodowe Sympozjum
Leśników, organizowane przez Federację Związków Zawodowych Silva w Rumunii. Polskich leśników
reprezentowali przedstawicie ZLP w RP Regionu Radomskiego w składzie: Jolanta Bochenek,
Krzysztof Gola, Sebastian Rodkiewicz oraz Sebastian Nowakowski.
Z racji wieloletniej współpracy naszych związków zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu
zostało skierowane do członków ZLP w RP jako
przedstawicieli polskiego leśnictwa. Sympozjum
towarzyszyły również Międzynarodowe Zawody Sportowe „Puchar Federacji Silva”, w dyscyplinach: piłka nożna, tenis ziemny, tenis stołowy,
szachy, darts, whist. Wzięli w nich udział przedstawiciele sześciu państw: Polski, Rumunii, Ukrainy,
Węgier, Mołdawii i Hiszpanii.
Podczas uroczystego otwarcia Przewodnicząca Regionu Radomskiego – Jolanta Bochenek wraz z Sebastianem Nowakowskim
z Nadleśnictwa Stąporków podziękowała za
Jolanta Bochenek i Sebastian Nowakowski zabierają głos podczas otwarcia zaproszenie, przedstawiła w krótkim zarysie inSympozjum.
formacje o ZLP w RP oraz przekazała list Przewodniczącego Jarosława Szałaty skierowany
do Silviu Geana – Przewodniczącego Federacji
Związków Zawodowych Silva w Rumunii.
W trakcie trwania sympozjum przedstawiono prezentację pod tytułem „ZLP w RP – wczoraj i dziś”, która opisywała działalność naszego
Związku, a także przedstawiała jego cele, liczebność oraz władze. Znaczna część prezentacji dotyczyła problemów i wyzwań, z jakimi
borykają się polscy działacze związkowi w sektorze leśnictwa. Pochwaliliśmy się również
osiągniętymi sukcesami oraz 100-letnią historią
ZLP w RP.
W trakcie trwania sympozjum równoczeDrużyna ZLP w RP z Regionu Radomskiego gotowa do rozgrywek sportowych. śnie odbywały się rozgrywki sportowe. Koledzy z naszej reprezentacji dzielnie walczyli
w turnieju szachowym, tenisie stołowym oraz
w darts. Po zaciętej walce przy stole tenisowym
Kol. Krzysztof Gola zdobył czwarte miejsce,
przegrywając tylko z gospodarzami. Jednak
w darts, czyli tzw. rzutkach, nie miał sobie równych i zdobył pierwsze miejsce. W turnieju szachowym najlepszym obcokrajowcem był Kol.
Sebastian Nowakowski, zdobywając czwarte
miejsce oraz wyróżnienie.
Podczas uroczystego zakończenia polska delegacja z RDLP w Radomiu wystąpiła
w mundurach, godnie reprezentując Związek
Leśników Polskich w RP oraz Lasy Państwowe.
Przedstawiciele ZLP w RP Regionu Radomskiego: od lewej: Sebastian RodkieJolanta Bochenek
wicz, Sebastian Nowakowski, Jolanta Bochenek i Krzysztof Gola.
Zdjęcia: ZLP w RP Regionu Radomskiego
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ZLP w RP w hołdzie leśnym bohaterom
18 września br. w Nadleśnictwie Celestynów odbyła się uroczystość przy pomniku „Golgota leśników
polskich i ich rodzin pomordowanych na Wschodzie w latach 1939-1948”. W imieniu ZLP w RP hołd
leśnym bohaterom złożyła trzy osobowa delegacja: Jerzy Przybylski – Honorowy Przewodniczący
ZLP w RP, Paweł Kania – Wiceprzewodniczący ZLP w RP oraz Wojciech Kała – Przewodniczący ZLP
w RP Okręgu Warszawskiego.
W uroczystości uczestniczyło ponad 200 osób,
wśród których znaleźli się: leśnicy, kombatanci II wojny
światowej, członkowie ZLP w RP, przedstawiciele służb
mundurowych, samorządowcy, reprezentanci lokalnej
społeczności oraz uczniowie.
Obchody rozpoczęły się od mszy świętej, koncelebrowanej przez ks. Michała Włocha z Parafii w Celestynowie oraz ks. Wiktora Ojrzyńskiego – dziekana duszpasterzy leśników. Po nabożeństwie zebranych gości
powitał Nadleśniczy Artur Dawidziuk, który podkreślił,
jak ważne jest podtrzymywanie pamięci o historii naszych Rodaków. Następnie głos zabrali Dyrektor RDLP
w Warszawie Marek Roman, poseł prof. Jan Szyszko,
radna województwa mazowieckiego Bożena Żelazowska oraz pułkownik Zbigniew Zieliński, którzy w swoich wystąpieniach przypomnieli wydarzenia z krwawych
kart historii Polski i tragiczne losy leśników w latach
1939-1948.
Członkowie delegacji ZLP w RP, jak co roku, oddali hołd pomordowanym leśnikom i ich rodzinom oraz

Członkowie delegacji ZLP w RP – od lewej – Wojciech Kała, Jerzy
Przybylski, Paweł Kania.

złożyli wiązankę kwiatów w imieniu całej społeczności
naszego Związku.
Róża Brytan – Nadleśnictwo Celestynów
Katarzyna Gozdek-Pawłowska
Zdjęcie: Szymon Wojtyszyn

Leśnicy po raz 23 na Jasnej Górze
Za nami doroczna Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników, Pracowników Ochrony Środowiska
i wszystkich ludzi lasu. Hasłem 23 spotkania na Jasnej Górze, które odbyło się 21 września br. było
„Lasy Państwowe od 95 lat wiernie z narodem”.
Pod wałami Jasnej Góry zgromadzili się pracownicy
leśnictwa, zakładów usług leśnych, przemysłu drzewnego,
Parków Narodowych, wyższych i średnich szkół leśnych,
ich rodziny i znajomi, sympatycy lasu oraz myśliwi
i przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych.
Łącznie tego dnia na Jasnej Górze pojawiło się ponad
6 tys. pielgrzymów z całego kraju. Ważnym wydarze-

Od lewej: Włodzimierz Wolny, Jarosław Szałata, Paweł Kania.

niem   towarzyszącym pielgrzymce środowisk leśnych
była Krajowa Narada Leśników zorganizowana w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej. Wśród wielu gości obecnych na naradzie
był Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska, który
w imieniu Andrzeja Dudy – Prezydenta RP odznaczył
Srebrnym Krzyżem Zasługi Andrzeja Koniecznego –
Dyrektora Generalnego LP za pracę dla rozwoju Lasów
Państwowych i leśnictwa polskiego.
W Pielgrzymce leśników uczestniczyło wielu członków i sympatyków ZLP w RP. Zgodnie z ustaloną tradycją delegacja ZLP w RP w składzie: Jarosław Szałata
– Przewodniczący, Paweł Kania – Wiceprzewodniczący,
Włodzimierz Wolny – Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej  – przekazała w imieniu całej społeczności naszego Związku, jako dar ołtarza, okazały kosz ze
zdrowymi darami pochodzącymi z polskich lasów.
Tekst: Jarosław Szałata
Zdjęcie: Olgierd Popiel
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Każda śmierć jest przedwczesna, bez względu na wiek. W ostatnim kwartale dotarło do nas bardzo wiele smutnych, tragicznych, niekiedy wstrząsających informacji o tym, że bliskich naszych związkowych koleżanek i kolegów
już nie ma wśród nas. Ich droga zakończyła się. Za wcześnie. Nieoczekiwanie. Niezrozumiale.
Łączymy się z Wami w smutku w tych trudnych chwilach i kierujemy wyrazy głębokiego współczucia, byście
poczuli wsparcie ze strony naszej, wielkiej leśnej rodziny.

Rodzinie i Bliskim
SERDECZNE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA
Z POWODU ŚMIERCI
Prof. Jana Szyszko
Byłego Ministra Środowiska
składają członkowie
Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej

Rodzinie i Bliskim
SERDECZNE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA
Z POWODU ŚMIERCI
TOMASZA SZESZYCKIEGO
Nadleśniczego Nadleśnictwa Rokita
(RDLP w Szczecinie)
składają Koleżanki i Koledzy
ze Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej

Rodzinie i Bliskim
SERDECZNE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA
Z POWODU ŚMIERCI
JACKA SZYMANIAKA
Koordynatora FSC ds. leśnictwa w Polsce
składają Koleżanki i Koledzy
ze Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej

Rodzinie i Bliskim
SERDECZNE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA
Z POWODU ŚMIERCI
HENRYKA ZIĘCIAKA
Honorowego Członka ZLP w RP
składają Koleżanki i Koledzy
ze Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej

Koledze
Andrzejowi Olszewskiemu
SERDECZNE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA
Z POWODU ŚMIERCI
SYNA JAROSŁAWA
składają Koleżanki i Koledzy
ze Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej
przy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

Koledze
Marcinowi Kowalskiemu
SERDECZNE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA
Z POWODU ŚMIERCI
SIOSTRY AGATY
składają Koleżanki i Koledzy
ze Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej

Wydawca: Związek Leśników Polskich w RP, 02-124 Warszawa, ul. Grójecka 127, tel. (0-22) 589-83-80
e-mail: zlpwrp@lasy.gov.pl
Realizacja: OMIKRON, Sp. z o.o., www.omikron.net.pl

