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Sprawozdanie Zarządu Okręgu Warszawskiego
za 2016 r.
Sprawy bieżące:
1. Uzgodnione i opracowane stanowisko Okręgu Warszawskiego w sprawie
projektu wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej - zostało ono zamieszczone
na stronie internetowej Okręgu - Załącznik nr 2.
2. Kontynuacja działań wraz z innymi organizacjami społecznymi przeciwko
projektowi wycięcia kilkuset drzew wzdłuż linii torów WKD Warszawa Grodzisk Mazowiecki - Milanówek.
3. Temat Wschodniej Obwodnicy Warszawy kontynuuje Oddział WarszawaWschód, którego v-ce prezes i członek Okręgu cyklicznie przedstawia obecny
stan projektowanej inwestycji.
4. Współpraca z Oddziałami w sprawach interwencyjnych dotyczących ochrony
przyrody np. sprawa wydm i wrzosowisk w gminie Mostówka i Lucynów,
ochrona bocianich gniazd, sprawa odstrzału bobrów oraz wilków, ochrona
pomników przyrody, wycinki drzew i. in.
Udział w imprezach związanych z ochroną przyrody:
1. Jak co roku organizatorem

DNI ZIEMI 2016 na Polu

Mokotowskim

w Warszawie był Okręg Warszawski LOP. W czasie festynu zostały
przekazane uczestnikom liczne publikacje, foldery, kalendarze jako nagrody
związane ze zorganizowanymi konkursami, krzyżówkami i zagadkami. Po
zakończeniu festynu otrzymaliśmy podziękowania od organizatora tj. Fundacji
Ośrodka Edukacji Ekologicznej z Warszawy. Materiał ze spotkania został
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umieszczony na stronie internetowej Okręgu: www.lop-warszawa.pl. Załącznik
nr 1.
2. Uroczyste obchody DNI WODY w marcu 2016 r. których organizatorem jak co
roku są Wodociągi i Filtry m. st. Warszawy również były uświetnione udziałem
wielu organizacji społecznych.
3. Organizacja przez Okręg Warszawski LOP konkursu dla dzieci i młodzieży
pod nazwą OAZY ZIELENI WARTE OCHRONY.
4. Współorganizacja konkursu „MÓJ LAS” - udział w rozstrzygnięciu XXIX edycji
konkursu „Mój Las” na szczeblu Okręgu. Protokół z werdyktem Komisji
Konkursowej jest dostępny do wglądu w biurze i na stronie www.lopwarszawa.pl. W tym roku do Okręgu Warszawskiego wpłynęły aż 102 prace
konkursowe. Szczególnym powodzeniem cieszyły się prace w kategorii „Piętra
lasu i ich mieszkańcy”. 21 laureatów otrzymało dyplomy i nagrody rzeczowe.
Opiekunowie szkolnych kół LOP również otrzymali drobne upominki.
5. Instalacja stałej wystawy prac pokonkursowych „Mój las” w Ministerstwie
Środowiska Załącznik nr 4.
6. Udział w Konferencji podsumowująca pogram „3xŚrodowisko”
7. Ponowienie wniosku do Biura Kultury m.st. Warszawy o nadanie jednej z ulic
miasta imienia prof. Władysława Szafera.
8. Udział w lokalnych akcjach sprzątania świata i sadzenia drzew.
9. Budowa i rozwieszanie budek lęgowych dla ptaków oraz akcja dokarmiania
ptaków zimą.
Sprawy organizacyjne:
1. Prowadzenie strony internetowej Okręgu Warszawskiego LOP http://lopwarszawa.pl/, zamieszczanie bieżących informacji oraz zdjęć z wydarzeń, w
których uczestniczyli członkowie LOP.
2. Dyskusje wewnątrz okręgowe na tematy związane z działalnością LOP np.
trudności związane ze współpracą z ZG LOP i brakiem wsparcia ze strony ZG
LOP. Zarząd Okręgu wyraził poparcie dla działalności Oddziału LOP w
Podkowie Leśnej. Jednocześnie wyraził dezaprobatę dla stanowiska prezesa
Zarządu Głównego LOP pana Ryszarda Kapuścińskiego, który odmawia
wsparcia dla ww. Oddziału, podważa jego dorobek i zasługi w zakresie
ochrony przyrody na jego terenie. LOP działa na terenie Podkowy Leśnej od

1947 r. Dzięki staraniom miejscowych miłośników przyrody w tym działaczy
LOP i przy wsparciu wybitnych przedstawicieli nauk przyrodniczych powstały
na terenie Podkowy Leśnej (liczącej tylko 3700 mieszkańców, o powierzchni
1010 ha) aż trzy rezerwaty przyrody:
a. Rezerwat im. B. Hryniewieckiego o powierzchni 24,73 ha tzw. świetlista
dąbrowa, został utworzony w 1977 r.
b. Rezerwat "Parów Sójek" o powierzchni 3,84 ha, stanowiący ekologiczną
całość z Leśnym Parkiem Miejskim, został utworzony w 1980 r.
c. Rezerwat "Zaborów" im. Witolda Tyrakowskiego o powierzchni 10,26 ha
zwany też rezerwatem ptasim został utworzony w 1984 r.
Dzięki Staraniom Oddziału LOP został utworzony w 2003 r. Zespół
przyrodniczo-krajobrazowy pod nazwą Leśny Park Miejski w mieścieogrodzie Podkowie Leśnej.
3. Prezes Oddziału LOP w Podkowie Leśnej Elżbieta Wolska-Zdunek złożyła
prośbę do Komisji Rewizyjnej Okręgu Warszawskiego LOP o dokonanie
analizy działalności Oddziału w celu potwierdzenia zasług i prowadzenia
działalności zgodnej ze Statutem LOP. W załączaniu opinia Komisji Rewizyjnej
Okręgu Warszawskiego LOP. Załącznik nr 5.
4. Omawianie rozwiązań problemów związanych ze zbyt niską dynamiką wzrostu
liczby członków LOP.
5. Stan organizacyjny Okręgu Warszawskiego Załącznik nr 3.
Pozostałe spawy:
Członkowie Oddziałów LOP brali udział w konsultacjach mających na celu
zachowanie parkowego charakteru ich miejscowości m.in. warsztatach dotyczących
opracowania nowej Strategii Rozwoju Miasta i pracach dot. Studium Uwarunkowań
Przestrzennych np. Oddział LOP w Milanówku.
Uczestnictwo

w

działaniach

promocyjnych

dla

ochrony

przyrody

m.in.

współuczestnictwo w organizacji Pikniku Ekologicznego, promocja budowy domków
ptaków i dla owadów.
Koordynacja działań interwencyjnych związanych z inwestycją linii kolejowej na linii
Otwock-Pilawa. Pierwotny projekt zakładał budowę kładki nad torami kolejowymi, co
wiązałoby się z wysiedleniem 10 rodzin oraz wycięcię^m 80-100 starych drzew.
Dzięki interwencji Oddziału Warszawa-Wschód został przyjęty projekt budowy tunelu

3/4
*4

pod torami kolejowymi - decyzja wkrótce zapadnie. Koło LOP w Wesołej kontynuuje
pilotaż Wschodniej Obwodnicy Warszawy wskazując dla niej alternatywę omijającą
tereny Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Sprawdzano stan drzewostanu i
wytypowano również pomniki przyrody.
Prelekcje w szkołach podstawowych i przedszkolach na następujące tematy:
1. prawidłowej segregacji odpadów,
2. opieki nad ptakami w okresie zimowym,
3. rola pszczół w przyrodzie,
4. sposoby ochrony środowiska naturalnego.

Elżbieta Wolska-Zdunek
Prezes Zarządu Okręgu Warszawskiego LOP
u Piot^JKąkol
Wiceprezes Zarządu Okręgu Warszawskie

M

Zb ig n iewd) a n u szczęk

...Id
Lidia Oktaba-Ostatek
Członek Zarządu Okręgu Warszawskiego LOP

v -Henryka Jemioło
Członek Zarządu Okręgu Warszawskiego LOP
Załączniki:

1 . Stron?» internetowa LOP Okręg Warszawski - dla wersji papierowej
2» Stanowisko Okręgu Warszawskiego w/s projektu wycinki drzew w
Puszczy Białowieskiej -czytaj w zakładce Kilka refleksji o
Puszczy Białowieskiej."
3. Stan organizacyjny Okręgu Warszawskiego czytaj w zakładce:
"Oddziały i Koła".
4 . Prace pokonkursowe Konkursu "Mój Las 2016" - czytaj w
zakładce: "'Konkursy". ± "Mój Las".
5 . Opinia Komisji Rewizyjnej Okręgu Warszawskiego LOP w
świetle Uchwały 01/2016 Zarządu Głównego z dn.11.02.1017 r.
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Warszawa, dn. 22 lutego 2017 r.

Załącznik nr5
do Sprawozd.0/W
z dnia28.02.2017
ZARZĄD GŁÓWNY
LIGI OCHRONY PRZYRODY
00-355 Warszawa, ul. Tamka 37/2.
Komisja Rewizyjna Okręgu Warszawskiego Ligi Ochrony Przyrody
wnosi
o uchylenie w trybie natychmiastowym Uchwały Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody Nr 1/2017
z dnia 11 lutego 2017 roku w sprawie odwołania Zarządu Okręgu Stołecznego i powołania Zarządu
Tymczasowego Okręgu Stołecznego, jako aktu obarczonego licznymi wadami prawnymi, a więc nie
ważnego z mocy prawa, bardzo krzywdzącego dla Okręgu Warszawskiego LOP, niebezpiecznego dla
przyrody tego rejonu oraz godzącego w dobre imię naszego Stowarzyszenia.
Nie uchylenie tej uchwały w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma pociągnie za
sobą konieczność skierowania sprawy na drogę sądową.

UZASADNIENIE
1. Błędne skierowanie Uchwały, która została podjęta przez Zarząd Główny LOP w stosunku do nie
istniejącego już od roku Okręgu Stołecznego, obowiązująca nazwa to Okręg Warszawski.
2. Brak jakiegokolwiek uzasadnienia dla podjęcia tak drastycznej Uchwały. Nie znane nam są żadne
okoliczności, które usprawiedliwiałyby odwołanie Okręgu Warszawskiego. Okręg pracuje
prawidłowo, zgodnie z obowiązującym prawem. Niedopuszczalne jest nie tylko to, że została ta
Uchwała podjęta, ale i to w jakiej atmosferze się to stało. Tu transparentnego wyjaśnienia wymaga
sprawa dotycząca Oddziału w Podkowie Leśnej, pracującego z ogromnym zaangażowaniem na
bardzo trudnym, wyjątkowo bogatym w zasoby przyrodnicze i architektoniczne terenie- unikatowym
mieście-ogrodzie Podkowa Leśna. Wyjaśnienia wymagają tajemnicze ustalenia Prezesa ZGLOP i
Burmistrza Miasta Podkowa Leśna co do losu Oddziału LOP w tym mieście oraz przyczyny szykan
jakich doznaje pani Prezes Oddziału i Okręgu w wyniku swojej społecznej, tak ważnej działalności
cieszącej się ogólną aprobatą i szacunkiem społecznym w tym uznaniem Ministra Środowiska.
3.

Zarząd Główny LOP powołuje jako podstawę prawną w/w Uchwały § 26 ust.4, pkt. 12 statutu LOP,
ale stosuje go jedynie wybiórczo, tylko część tego zapisu dopuszczającą możliwość zawieszania lub
odwoływania Zarządów Okręgów. Druga część zapisu dotycząca warunków dopuszczających
możliwość takiego działania w stosunku do Zarządów Okręgów tylko w przypadku: cyt. „ jeśli ich
działalność nie jest zgodna z przepisami prawa, statutem, uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów i
Zarządu Głównego”, już nie zasługuje na uwagę ZG LOP. Natomiast Zarząd Okręgu Warszawskiego
działał zgodnie z prawem, zgodnie ze statutem, zgodnie z uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów i z
uchwałami Zarządu Głównego. Nie było więc podstaw prawnych do podjęcia tej uchwały.

4.

Do chwili obecnej Zarząd Główny nie tylko nie przedstawił żadnych zarzutów Zarządowi Okręgu,
ale nie odpowiada na pisma skierowane do niego w tej sprawie a domagające się wyjaśnień. Wskazuje
to na nieprzestrzeganie i lekceważenie statutu LOP przez Zarząd Główny, działanie niezgodne z
prawem, postępowanie nieetyczne i sprzeczne z podstawowymi zasadami współżycia społecznego. Nie
możemy zaakceptować takiego postępowania.

5. Uchwała powyższa została oparta na błędnych danych wynikających z protokółu z kontroli Głównej
Komisji Kontrolno-Rewizyjnej LOP przeprowadzonej na wniosek Prezesa Zarządu Głównego LOP a
polegającej głównie na rozmowie z Burmistrzem Podkowy Leśnej oraz na krytyce Nadzwyczajnego
Zjazdu Delegatów Okręgu, który odbył się 5.11.2014r zarzucając niezgodność przeprowadzenia
Zjazdu ze statutem, co jest udokumentowaną nieprawdą.
6. Szczegółowe wyjaśnienie sprawy znajduje się w Uwagach do protokółu Głównej Komisji KontrolnoRewizyjnej opracowanych przez Okręg Warszawski LOP 7.II.2017r. Interesujące jest to, że wyniki
tego Zjazdu podważa się po ponad 2 latach, podczas kiedy oprócz 100% frekwencji delegatów,
obecności przedstawicieli Komisji Rewizyjnej Okręgu, Sądu Koleżeńskiego Okręgu był też na
Zjeździe Prezes ZG LOP. Nikt nie kwestionował prawidłowości przebiegu Zjazdu - nie było do tego
powodów, zachowane były wszystkie wymogi niezbędne dla jego prawomocności. Natomiast
„Protokół Głównej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej LOP” nie jest aktem na którym można było
oprzeć zaskarżoną uchwałę, ponieważ został podpisany przez jedną osobę, jest więc opinią jednej
osoby a nie protokółem Głównej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej LOP.
7.

Pan Prezes ZG LOP, ani Prezydium ZG LOP czy też GKKR nie widzieli potrzeby podjęcia rozmów
ani z Zarządem Oddziału i Komisją Rewizyjną Oddziału w Podkowie Leśnej ani też Zarządem
Okręgu i Komisją Rewizyjną Okręgu Warszawskiego. Nie wykazywali też żadnego zainteresowania
działalnością merytoryczną tych jednostek.

8. Prowadzone działania przez Prezydium ZG LOP i włączenie do tego GKKR były prowadzone w
wielkim, niczym nie uzasadnionym pośpiechu w sposób chaotyczny, niezgodny z prawem,
tendencyjny, szkodzący przyrodzie, do której ochrony jesteśmy powołani oraz dobremu imieniu
naszego Stowarzyszenia. Manipulacja faktami w celu spełnienia oczekiwań zainteresowanych jest tu
aż nazbyt widoczna.
9.

Podjęte już przez ZG LOP działania jak i przewidywane przedsięwzięcia organizacyjne pociągną za
sobą poważne, niepotrzebne wydatki przy trudnej sytuacji finansowej naszego Stowarzyszenia. Jest
to tym bardziej zaskakujące, że najbliższe Zjazdy dot. zarówno ZG jak i jednostek terenowych winny
odbyć się w okresie 1- 1,5 roku.

10. Oczekujemy anulowania w/w Uchwały i szczegółowych wyjaśnień.
Do wiadomości:
1. Główna Komisja Kontrolno-Rewizyjna LOP.
2. Zarząd Okręgu Warszawskiego LOP.

Sekretarz
Komisji Rewizyjnej C^ręgu Warszawskiego LOP
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