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L.dz.0121/10       Jeziory dnia 26 maja 2010 r. 
 
         

Pan 
        Andrzej Kraszewski 
        Minister Środowiska 

         

STANOWISKO 

RADY KRAJOWEJ ZWI ĄZKU LE ŚNIKÓW POLSKICH PARKÓW 
NARODOWYCH  PRZYJĘTE W DNIU 23 MAJA 2010 r. w IZABELINIE 

Związek Leśników Polskich Parków Narodowych, będący w trakcie przygotowań do 
akcji protestacyjnych przeciwko Ministrowi Środowiska i Rządowi, ze zdziwieniem przyjął 
pismo Ministra Środowiska z dnia 19 maja 2010 r. zn.spr.DOPpn-0230-10001/24112/09/WH 
wskazujące związkom zawodowym „ich miejsce”?!. Konsekwencją tego pisma jest kolejne 
od Ministra Środowiska, pomijające ZLP PN jako stronę sporu i zaadresowane bezpośrednio 
do pracowników parków narodowych z dnia 25 maja 2010 r., zn.spr.DOPpn-0230-
10001/24193/09/WH. Działania Ministra Środowiska, podobnie jak to miało miejsce w 
Karkonoskim Parku Narodowym, są naruszeniem art. 35 ustawy o związkach zawodowych 
(ustawa z dnia 23 maja 1991r.)  

1. Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją: 

2) utrudnia wykonywanie działalności prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy, 

4) nie dopełnia obowiązków określonych w art. 261, 331 i 341 

 - podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 

Minister Środowiska utrudnia ZLP PN wykonywanie zapisów ustawy o rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych i próbuje wpływać bezpośrednio na pracowników parków 
narodowych!  

Ustosunkowując się do stanowiska Ministra Środowiska zawartego w piśmie z dnia 19 maja 
2010 r. pragnę zauwaŜyć, Ŝe nie istnieje przedmiot sporu, który mógłby być rozwiązany przez 
podległych Panu Ministrowi Dyrektorów Parków Narodowych. W sytuacji, gdy przedmiotem 
sporu są ustawowe regulacje dotyczące przyszłego funkcjonowania Parków Narodowych, 
bezzasadnym jest poszukiwanie kompetencji w posiadanym przez Dyrektorów zakresie 
umocowania. Brak jest przy tym podstaw do przyjęcia, Ŝe ustawa o rozwiązywaniu sporów 
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zbiorowych pozbawia pracowników Parków Narodowych uprawnień przysługujących 
powszechnie innym pracownikom.  

 

 

Przedstawiona przez Pana Ministra interpretacja istotnie utrudnia pracownikom realizowanie 
prawa do strajku stanowiącego dorobek zawiązków zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej 
będącej państwem prawa. Związkowi Leśników Polskich Parków Narodowych znane jest 
orzecznictwo, w tym w szczególności orzeczenie z dnia 24 lutego 1997 r. Trybunału 
Konstytucyjnego w sprawie K19/96. Pragnę zauwaŜyć, Ŝe Trybunał Konstytucyjny wobec 
braku uprawnienia do badania zgodności między aktami prawnymi tej samej rangi, nie 
rozpoznał zarzutu niezgodności ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ze wskazanymi 
przez wnioskodawcę unormowaniami kodeksu pracy i ustawy o związkach zawodowych. Nie 
bez znaczenia jest takŜe fakt, Ŝe przedstawiciel Sejmu R.P. omawiając przebieg prac 
legislacyjnych nad ustawą z 23 maja 1991 r. wskazał, Ŝe interpretacja jej przepisów, przyjęta 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, dająca wnioskodawcy podstawę do 
zakwestionowania konstytucyjności tych przepisów, nie jest jedynym moŜliwym 
rozumieniem ustawy. Zdaniem przedstawiciela Sejmu R.P., art. 5 ustawy z 1991 r., 
zwłaszcza gdy interpretować go na tle późniejszych zmian w kodeksie pracy, nie 
ogranicza pojęcia pracodawcy tylko do bezpośrednich kierowników jednostek sfery 
budŜetowej. Prawnie dopuszczalne jest teŜ rozciągnięcie pojęcia pracodawcy na 
odpowiedniego ministra (organ samorządu terytorialnego) i tym samym włączenie ich, 
w charakterze strony, do sporu zbiorowego! 

 W związku z tym oczekujemy na podjęcie konstruktywnych rozmów wychodzących 
naprzeciw interesom parków narodowych i chroniących przyrodę naszego Kraju, a nie 
poszukiwania argumentów prawnych do niepodejmowania jakichkolwiek rozmów ze 
związkami zawodowymi!. Minister Środowiska nie moŜe przerzucać odpowiedzialności, 
która leŜy po Jego stronie, na podległych mu dyrektorów parków narodowych, dla których 
jest pracodawcą. Prościej i szybciej, a zarazem z korzyścią dla parków narodowych byłoby, 
gdyby Minister Środowiska wykazał się równie duŜą determinacją w poszukiwaniu rozwiązań 
prawnych dających bezpieczeństwo wykonującym ochronę przyrody pracownikom parków 
narodowych (patrz postulaty ZLP PN). ZLP PN oczekuje zgodnego z prawem traktowania 
związków zawodowych jako strony w sporze. Własna interpretacja prawna Ministra 
Środowiska nie upowaŜnia do stawiania się ponad prawem obowiązującym w Polsce. 
Dobitnie o tym świadczy pismo adresowane do dyrektorów parków narodowych, zamiast do 
ZLP PN, jako strony sporu. ZLP PN jest pełnoprawną ponadzakładową organizacją 
związkową o zasięgu krajowym, działającą na podstawie Statutu zarejestrowanego w Sądzie i 
kaŜde swoje działanie opiera na obowiązujących w naszym kraju przepisach prawa. W 
związku z tym mamy prawo oczekiwać, aby traktowano nas równieŜ zgodne z prawem. ZLP 
PN reprezentuje wszystkich pracowników parków narodowych i nie moŜna nas pomijać w 
sprawach dotyczących pracowników, gdyŜ jest to działanie poza prawem w wykonaniu 
Ministra – członka Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na powyŜsze oczekujemy wyjaśnień Pana Ministra. 

Wskazujemy, iŜ pilną sprawą jest uaktualnienie zapisów w PUZP ( w tym 
dokończenie protokołu nr 3). Oczekujemy w tym celu na zwołanie posiedzenia stron Układu.  
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Jednocześnie wnosimy na wyjaśnienie, co się stanie z pracownikami gospodarstw 
pomocniczych w dniu 30.09.2010 r.? Z pisma Pana Ministra wynika, iŜ staną się 
pracownikami nowego podmiotu prawnego z dniem 01 stycznia 2011 r.?  

 

Oświadczenie ZLP PN: 

W związku ze stanowiskiem Ministra Środowiska (po uzgodnieniach międzyresortowych), z 
dnia 25 maja 2010 r., pismo zn.spr.DOPpn-0230-10001/24193/09/WH, wychodzącym 
naprzeciw oczekiwaniom pracowników parków narodowych oraz Związku,  

Związek Leśników Polskich Parków Narodowych ogłasza zawieszenie 
przygotowań do akcji protestacyjnych w parkach narodowych oraz na 
terenie Kraju, na czas uchwalania zmian prawnych, o jakie nasz Związek 
występował. 

 

 

        Przewodniczący ZLP PN 

               Piotr Kozłowski 

     

 

Do wiadomości: 

1. Marszałek Sejmu, Bronisław Komorowski, 

2. Prezes Rady Ministrów, Donald Tusk – Rada Ministrów, 

3. Przewodniczący Komisji OŚZNiL Sejmu R.P., Poseł Marek Kuchciński – Posłowie  

    Komisji,  

4. Państwowa Rada Ochrony Przyrody, 

5. Parki Narodowe – wszystkie, 

6. ZLP w RP, Związki Zawodowe w parkach narodowych,  

7. Środki przekazu. 
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