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 Występując w obronie Ŝywotnych interesów pracowników parków narodowych, 
bezpieczeństwa zatrudnienia, zabezpieczenia naszych rodzin, zabezpieczenia chronionej 
przyrody, po wielomiesięcznych próbach przekonania Ministra Środowiska do wniesienia w 
przygotowywanych rozwiązaniach prawnych zapisów gwarantujących nasze bezpieczeństwo, 
poraz kolejny ZLP PN otrzymał wymijającą odpowiedź. W związku z tym, iŜ Minister 
Środowiska w ostatnim piśmie zapewnia o toczących się rozmowach w Rządzie, wykazując 
dobrą wolę w stosunku do Rządu, ogłaszamy w parkach narodowych pogotowie strajkowe 
do dnia 26 maja 2010 r. Niepokoi nas jednak sposób działania Ministra Środowiska 
zmuszający pracowników chroniących przyrodę do działań obronnych, działań naraŜających 
nas pracowników oraz ludzi odwiedzających parki narodowe na wynikające z tej sytuacji 
zagroŜenia.  
 W związku z zaistniałą sytuacją, Proszę Przewodniczących OZ ZLP PN aby w swoich 
parkach narodowych dokonali uzgodnień z kierownikami swoich jednostek sposobu 
działania, który określa ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Od poniedziałku, tj. 10 
maja 2010 r. naleŜy wywiesić flagi narodowe przy budynkach dyrekcji oraz przy jednostkach 
w terenie, z jednoczesnym wywieszeniem informacji dla społeczeństwa, czego dotyczy akcja 
przygotowująca strajk: „W obronie parków narodowych i chroniących przyrodę Polski”!  
Przeprowadzić rozmowy z przewodniczącymi ZZ działającymi w PN i uzyskać ich jasne 
stanowisko, czy popierają naszą akcję i czy przystępują do wspólnych działań. NaleŜy w 
kaŜdym parku przeprowadzić referendum nt: czy jesteś za strajkiem w parku narodowym, na 
zasadzie przejścia z urną do głosowania i listą pracowników. KaŜdy wrzuca głos do urny 
według swojego uznania i podpisuje się na liście, Ŝe oddał głos. Głosy obliczyć komisyjnie i 
podać do wiadomości wynik. 50%+1 jest zgodą na strajk w parku. 
 Liczymy na wsparcie wszystkich ZZ w PN, jak równieŜ nie zrzeszonych. Okazując 
jedność w sytuacji dla nas trudnej, osiągniemy sukces. Wierzymy, Ŝe dany Rządowi kolejny 
czas do dnia 26 maja 2010 r. zostanie wykorzystany w kierunku powstrzymania naszych 
radykalnych działań. Pracy w parkach narodowych przybywa i cały wysiłek pracowników PN 
powinien iść w kierunku ochrony przyrody, a nie w kierunku walki o nasze słuszne prawa z 
rządzącymi! Liczyliśmy na pozytywną reakcję „naszego” Ministra, niestety jak dotychczas, 
„nasz” Minister nas zawodzi!  
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