_____________________________________________________________________________________________________

Polska Leśna Izba Gospodarcza
Komunikat nr 6/2016
z dnia 19.07.2016 r.

Szanowni Członkowie Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej!

1. Zarządzenie o szlakach
Dzięki staraniom PLIG mamy obowiązujące w całej Polsce zarządzenie. Szczegóły i treść
zarządzenia tutaj: http://izbalesna.pl/informacje/65-sa-szlaki
2. Przypominamy o wpłacie składek
Aktualne konto bankowe oraz informacja o składkach są tu:
http://izbalesna.pl/informacje/67-konto-bankowe
3. PLIG na targach EKO-LAS
W dniu 1 września 2016 roku o godz. 15.00 PLIG organizuje na targach spotkanie
informacyjno-konsultacyjne. Zapraszamy wszystkich Członków PLIG, jak i osoby chcące
wstąpić do Izby.
Polska Leśna Izba Gospodarcza sprawuje honorowy patronat nad targami leśnymi EKO-LAS.
Będziemy pracować w komisji sędziowskiej przy zawodach forwarderów, Prezydent PLIG
jest członkiem komisji przyznającej targowe medale. Weźmiemy udział w panelu
dyskusyjnym o przyszłości rynku usług leśnych w Polsce.
Więcej o spotkaniu PLIG i naszej aktywności na targach:
http://izbalesna.pl/informacje/69-plig-na-eko-las
4. PLIG walczy o dotacje z UE dla zuli
Walczymy o dotacje z UE dla zuli w latach 2014-2020! Niestety, może być z tym kłopot. W
sprawie PROW (dotacje do 500 tys. zł) wystosowaliśmy już pismo do Ministerstwa
Rolnictwa.
Więcej o problemach z dotacjami dla zuli: http://izbalesna.pl/informacje/70-dotacje-z-ue
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5. PLIG w sprawie kursów dla drwali
Polska Leśna Izba Gospodarcza zwróciła się do Pani Elżbiety Rafalskiej, Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej z prośbą, o uregulowanie kwestii kursów dla drwali.
Istnieje pilna potrzeba wprowadzenia np. w formie rozporządzenia, zapisów, które:
• określą, jak powinien wyglądać kurs drwala (zakres programu zajęć teoretycznych i
praktycznych, minimalna liczba godzin teoretycznych i praktycznych),
• określą, jak powinien wyglądać egzamin na drwala-operatora pilarki spalinowej,
• określą wymogi, jakie spełniać powinna firma szkoląca drwali (w zakresie kadry,
posiadanego sprzętu, umocowań formalnych).
Więcej: http://izbalesna.pl/informacje/71-kursy-dla-drwali

Wszystkie powyższe informacje, i wiele innych, znajdziecie też na naszej stronie
internetowej: izbalesna.pl oraz naszym FACEBOOKU

Pozdrawiamy!

Rafał Jajor
dyrektor Biura Izby
tel. kom. +48 663 333 877
rafal.jajor@izbalesna.pl
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