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L.dz.21/11                  Puszczykowo dnia 28 marca 2011r. 

 

        Pan 

        Donald Tusk 

        Prezes Rady Ministrów 

 

STANOWISKO RADY KRAJOWEJ 

ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH PARKÓW NARODOWYCH 

w związku z otrzymaną odpowiedzią Ministra Środowiska z dnia 31 stycznia 2011 r. 
zn.spr.DOPpn-0760-2/4315/11/WH na Stanowisko Związku z dnia 18 stycznia 2011 r. 

zn.spr.L.dz.06/11 oraz wprowadzonymi w ostatniej chwili zmianami do projektu ustawy 
o ochronie przyrody uderzających w ludzi chroniących przyrodę polską 

 

Związek Leśników Polskich Parków Narodowych niniejszym wyraża oburzenie, że 
pokrętnymi tłumaczeniami zawartymi w powołanej wyżej odpowiedzi Ministra Środowiska 
próbuje on zdezawuować zasadność wystąpienia Związku w obronie pracowników parków 
narodowych i jednocześnie poddaje w wątpliwość prawdziwość stwierdzeń zawartych w 
piśmie ZLP PN. W bardzo wybiórczy sposób podchodząc do faktów Minister wbrew 
wcześniejszym zapewnieniom nie próbuje osiągnąć porozumienia ze Związkiem, lecz próbuje 
je marginalizować i wykazać ich niekompetencje oraz działa na szkodę pracowników parków 
narodowych. Takie działania musza budzić nasz zdecydowany sprzeciw i niezadowolenie. 

1. ZLP PN podtrzymuje swoje stwierdzenia, iż związki zawodowe zostały pominięte w 
trakcie przekazania do konsultacji projektu ustawy o ochronie przyrody do parków 
narodowych. W rozdzielniku było wiele organizacji społecznych, jednak ZZ 
działających w parkach narodowych nie było. Dopisano je dopiero po piśmie 
interweniującym ZLP PN u Ministra Środowiska. Dopiero po tym fakcie przesłano 
nam projekt ustawy, do którego wnieśliśmy swoje propozycje, jednak żadna z nich nie 
została uwzględniona (posiadamy na dowód wersję projektu ustawy potwierdzającą 
powyższe). 

 

 
Z W I Ą Z E K  
L E Ś N I K Ó W   
POLSKICH 
PARKÓW   
NARODOWYCH 

                              

        Kontakt:   J eziory                 

                 62 - 050  Mosina     

                 Tel. 061 8982 313  

                     Fax 061 8982 301 

                     Kom. 509 068 883  



  2

 

 

 

2. W naszej ocenie postępowanie Ministra Środowiska wskazuje, że ZLP PN został 
ukarany przez Ministra Środowiska nie podejmowaniem rozmów ze Związkiem, 
ponieważ odważył się na wejście w spór zbiorowy z Ministrem dla obrony interesów 
pracowników parków narodowych i ochrony przyrody! Widać, że ustawa o związkach 
zawodowych oraz o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie są prawem dla Ministra 
Środowiska?! Dlatego rozmawiał ze związkiem, który nie straszył strajkiem, 
podpisując z tym związkiem porozumienie dotyczące Ponadzakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy, które było sprzeczne z postulatem ZLP PN. Zdaniem Ministra 
Środowiska, takich działań nie można uznać za skłócanie związków zawodowych?! 

3. Wyproszenie związków zawodowych z narady dyrektorów, na którą związki 
zaproszono, to zdaniem Ministra nie jest poniżaniem związków zawodowych?! W 
założeniu wcześniejszym było, iż do takiego spotkania wspólnego powinno dojść z 
uwagi na rozbieżności w interpretowaniu słów Ministra Środowiska przekazywanych 
pracownikom w parkach narodowych przez dyrektorów. Aby się spotkać tylko z 
Ministrem, związki zawodowe nie musiały jechać z dyrektorami na 3 dniowy pobyt w 
hotelu. 

4. Kolejne kłamstwo Minister Środowiska zarzuca ZLP PN twierdząc, że nie mógł 
wcześniej wystąpić w trakcie prac nad ustawą o racjonalizacji zatrudnienia w celu 
wyłączenia spod działania tej ustawy pracowników parków narodowych?! To skąd się 
wzięły wyłączenia niektórych grup pracowniczych w tekście tej ustawy? 

 

Oświadczamy, iż Minister Środowiska w odpowiedzi na Stanowisko ZLP PN, na 5 
postulatów Związku nie podjął żadnego do realizacji! 

1). Nie wskazał, iż wystąpi o wyłączenie pracowników parków narodowych spod 
działania ustawy  o racjonalizacji zatrudnienia, 

2). Nie wskazał, iż wystąpi o dodatkowe środki finansowe dla parków narodowych na 
zwiększone zadania, 

3). Nie wskaże parkom narodowych, kiedy i w jakiej wysokości otrzymają środki 
finansowe na wykonanie zadań statutowych i ustawowych, 

4). Nie podejmie działań przywracających ład i stabilizację w PN, 

5). Nie deklaruje chęci wniesienia poprawek do projektu ustawy o ochronie przyrody 
w trakcie prac w Sejmie (jeżeli projekt ustawy trafi do Sejmu) w celu zabezpieczenia 
pracowników parków narodowych (dotyczy utrzymania PUZP) i ochrony przyrody 
(dotyczy określenie wysokości dotacji finansowej z budżetu Państwa dla parków)!  
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Powyższe wskazuje, iż parki narodowe przy braku jakichkolwiek działań obecnego Ministra 
w celu uzdrowienia ich trudnej sytuacji, są skazane na dalszy chaos i destabilizację. W 
konsekwencji tego, pozostają same z wszelkimi problemami i trudnościami.  

 ZLP PN chciałby uzyskać zarazem odpowiedzi na poniższe pytania, gdyż nie 
uzyskał ich dotychczas od Ministra Środowiska lub uzyskał odpowiedź wymijającą i 
lekceważącą: 

   1). Dlaczego kierownicy innych resortów mogli podjąć decyzję o utworzeniu instytucji 
gospodarki budżetowej pozwalającej na swobodną działalność w podległych im jednostkach, 
a Minister Środowiska tego nie zrobił w parkach narodowych, skazując je na totalny bałagan i 
utrudniając im wykonywanie zadań statutowych i ustawowych?!.  

 

 

   2). Dlaczego Minister Środowiska poleca wykonanie bezsensownej wyceny zasobów 
przyrody w parkach narodowych, zamiast wystąpić o zmianę złego prawa?! 

 

   3).  Dlaczego Minister Środowiska nie wyegzekwował od podległych mu kilku dyrektorów 
parków narodowych wykorzystanie zaległych urlopów wypoczynkowych (zaległość 2-3 lat), 
łamiąc tym samym zapisy ustawy Kodeks Pracy?! W piśmie z dnia 25 lutego 2011 r. 
zn.spr.DOPpn-4102-10/8733/11/TC wskazuje, iż to ZLP PN winien wystąpić w tej sprawie 
bezpośrednio do dyrektorów?! Minister Środowiska powołuje i odwołuje dyrektorów, ustala 
im wysokość wynagrodzenia i jest dla nich bezpośrednim przełożonym i to Minister 
Środowiska jest zobowiązany wyegzekwować od dyrektorów wykorzystanie zaległych 
urlopów, a nie ZLP PN! Naraża tym samym pracowników danego parku na ewentualne nie 
wypłacenie premii lub wynagrodzenia, z uwagi na konieczność wypłaty ekwiwalentu 
finansowego za zaległy urlop odwołanemu dyrektorowi. 

 

   4). Dlaczego Minister Środowiska nie egzekwuje od podwładnych mu dyrektorów parków 
narodowych wykonania jego wskazań wynikających z pisma z dnia 29 stycznia 2009 r. 
zn.spr.DOPpn-4102-92/5251/10/AN dotyczących sposobu wynagradzania dyrektorów, 
zastępców i głównych księgowych na podstawie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy Dla Pracowników Parków Narodowych?! W przywołanym piśmie Minister Środowiska 
pisze: ”…opierając się na opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, należy uznać że 
zapisy Układu …odnoszą się do wszystkich pracowników parków narodowych, w tym do ww. 
stanowisk…”!!! Na dzisiaj stanowiska te są nadal wynagradzane z ustawy „kominowej” + z 
PUZP!? 

 

   5). Dlaczego Minister Środowiska przekazuje na posiedzenie Rządu 
projekt zmian do ustawy o ochronie przyrody w brzmieniu nie 
konsultowanym ze związkami zawodowymi? Jest to inny projekt niż ten, 
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który był skierowany do konsultacji w roku ubiegłym. ZLP PN nigdy nie 
zgodziłby się z zapisem art.16, w którym dopuszcza się …redukcję poziomu 
zatrudnienia w parkach narodowych…?! Ponadto Minister Środowiska 
dokonując w ostatniej chwili zmian w projekcie ustawy o ochronie 
przyrody bez konsultacji społecznych, świadomie wprowadza w błąd 
Premiera i Radę Ministrów jakoby projekt ustawy przeszedł pełną 
procedurę wymaganą przez prawo unijne i polskie!!! 

 

Sytuacja ta determinuje nas do dalszych działań, z których ZLP PN skorzysta, przy braku 
pomocy ze strony Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu R.P., parlamentarzystów oraz 
Prezydenta R.P.. Obecnie sytuacja w parkach narodowych staje się groźna i może skutkować 
nieodwracalnymi stratami.  

 

 

 

 

 

Ustawa w kształcie zaproponowanym przez Ministra Środowiska, nie może 
zostać uchwalona przez Sejm R.P.!!! 

 

Zlekceważenie ludzi przez Ministra Środowiska (nie dotrzymanie obietnic pracownikom 
parków narodowych przez Głównego Konserwatora Przyrody) zostało jednoznacznie 
ocenione przez Krajowy Zjazd Delegatów Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej 
Polskiej (ZLP PN jest również w strukturach ZLP w RP), który odbył się w dniach 25-26 
marca 2011 r. w Jedlni, i wyrażone w stanowisku nr 1: 

 

„STANOWISKO NR 1 

W związku ze zlekceważeniem postulatów dotyczących m.in. zmian w ustawie o 
ochronie przyrody oraz w ustawie o lasach odnoszących się do praw 
pracowników parków narodowych i Lasów Państwowych wyrażamy wotum 
nieufności wobec kierownictwa Resortu Środowiska z ministrem Andrzejem 
Kraszewskim na czele.” 
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 ZLP PN w pełni podziela to stanowisko i liczy na opamiętanie się polityków. Mamy 
nadzieję na to, iż politycy wezmą pod uwagę głos reprezentantów zarządzających ok. 30% 
powierzchnią naszego Kraju! 

 

 

 

Z up. Rady Krajowej ZLP PN 

Przewodniczący 

        ( - ) 

………………………………….. 

      mgr inż. Piotr Kozłowski 

 

Do wiadomości: 

1. Prezydent R.P., 
2. Rada Ministrów, 
3. Kluby Parlamentarne Sejmu R.P., 
4. Przewodniczący oraz Posłowie Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i 

Leśnictwa Sejmu R.P., 
5. Przewodniczący oraz Senatorowie Komisji Środowiska Senatu R.P. 
6. Państwowa Rada Ochrony Przyrody, 
7. ZLP w RP, Związki Zawodowe w parkach narodowych, 
8. Środki przekazu. 
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