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Stanowisko wspolne

Zwigzku Pracodavvcow Polskich Parkow Narodowych i Zwiazkow Zawodowych dziafaj^cych w
Parkach Narodowych:
- Krajowej Sekcji Pracownikow Parkow Narodowych NSZZ „Solidarnosc"
- Zwi^zku Lesnikow Polskich Parkow Narodowych
- Pracownikow Parkow Narodowych NSZZ „So!idarnosc 80"
- Krajowej Sekcji Pracownikow Parkow Narodowych ZZ „Budowlani"
w sprawie poprawy sytuacji organizacyjnej i finansowej polskich parkow narodowych, w tym
wynagrodzeh pracownikow przyj^te na spotkaniu w dniu 24.11.2015 r. w Poznaniu.
Zwi^zek Pracodawcow Polskich Parkow Narodowych i Zwigzki Zawodowe dziataj^ce w
Parkach Narodowych, kieruj^c si^ najwyzszq troskg o przysztosc ochrony i funkcjonowania
polskich parkow narodowych - najcenniejszych skarbow ojczystej przyrody - znajduj^cych
si^ od Iat w trudnej sytuacji finansowej
postanawiajq:
zwrocic sie z apelem do Ministra Srodowiska - cztonka rz^du Rzeczpospolitej Polskiej
odpowiedziainego za stan parkow narodowych - o podj^cie wszeikich niezb^dnych krokow
prawnych, finansowych i organizacyjnych, na forum Rady Ministrow R.P., Sejmu i Senatu R.P.
oraz w podlegfych Ministrowi Srodowiska funduszach celowych, dIa zdecydowanej poprawy
finansow parkow narodowych i wynagrodzen ich pracownikow.
Parkom Narodowym i ich zespotom pracowniczym powierzone zostaty, przez Pahstwo,
najwartosciowsze fragmenty - klejnocy polskiej przyrody - wymagajqce wysokiej sprawnosci
ochroniarskiej, merytorycznej, organizacyjnej oraz najwyzszej wszechstronnej wiedzy i
zaangazowania pracownikow. Niestety, za wysokimi wymogami merytorycznymi i
formalnymi wzgledem parkow narodowych, od wielu iat nie idq wystarczajace naktady
finansowe. Nadszedt dtugo oczekiwany czas aby zmienic trudnq sytuacji finansow^ poiskich
parkow narodowych i ich pracownikow.
Parki Narodowe ze swoimi brakami finansowymi i bied^ wyksztatconych, ideowych
pracownikow z coraz wiekszym trudem wypetniaj^ powierzone im obowi^zki ustawowe.
Zwracamy si^ do Pana Ministra o podJQcie nast^puj^cych dziatari naprawczych:
1.
2.
3.
4.

Zniesienie limitu wynagrodzen osobowych i bezosobowych.
Zwi^kszenie dotacji budzetowej, w tym na wynagrodzenia pracovynikow.
Zapewnienie i utrzymanie dostepu do srodkow z Funduszu Lesnego.
Zapewnienie statego wsparcia, przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej, nie tyiko bezposrednich zadan ochrony przyrody, ale takze
funduszy na utrzymanie parkow i wynagrodzenia zafog.

Na podkreslenie zastuguje fakt, ze cokolwiek dzieje si? w parkach narodowych
stuzy ochronie przyrody i zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego dIa przysztych
pokoleh. Nie ma innego celu istnienia i funkcjonowania parkow narodowych.
Strony niniejszego stanowiska oswiadczajq zgodnie, ze w celu poprawy poziomu
funkcjonowania parkow narodowych b^d^ solidarnie wspieraty Ministra Srodowiska i
podejmowaty dalsze inicjatywy stuzqce poprawie sytuacji.

Za Zwiqzek Pracodawcow Polskich Parkow Narodowych

Za Zwiqzki Zawodowe
1. Przewodniczqcy Krajowej Sekcji Pracownikow Parkow Narodowych NSZZ
„Solidarnosc" - Stanistaw Skupieh

2. Przewodniczqcy Zwiqzku Lesnikow Polskich Parkow Narodowych - Piotr Koztowski

3. F^etnomocnik Komis|rKrajowej NSZZ „SoIidarnosc 80" - Artur Szymariski

4. Przewodniczgcy Krajowej Sekcji Pracownikow Parkow Narodowych ZZ
„Budowlani"
A/lani"-- M«riusz Szlaski

Poznari, 24.11.2015 r.

