Zakopane, 26 marca 2014 r.

• Sekcja Krajowa Pracowników
Parków Narodowych NSZZ „Solidarność”
• Związek Leśników Polskich
Parków Narodowych
• Komisja Zakładowa Sekretariatu
NSZZ „ Solidarność 80”
• Krajowa Sekcja Pracowników Parków Narodowych
ZZ „BUDOWLANI”

Pan Jerzy Misiak
Prezes Zarządu ZPPPN
ul. Tetmajera 38
05-080 Izabelin

W odpowiedzi na Pańskie pismo z dnia 26.02.2014 r. (data otrzymania 05.03.2014 r.);
l.dz.5/2014, jednoznacznie stwierdzamy, iż nie zgadzamy się z zarzutami w nim
przedstawionymi. Pragniemy przypomnieć, że związki zawodowe zgodnie z zapisem Art. 1
pkt. 2 Ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. (Dz. U. 1991 Nr 55 poz. 234
z późn. zm.) są „niezależne w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji
państwowej samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji”. W związku z powyższym
formowanie stwierdzeń typu „coraz częściej zdarzają się sytuacje, w których dochodzi do
nieuprawnionego oceniania jakości pracy dyrektorów w zakresie respektowania prawa pracy.
Pragniemy przypomnieć, że do takiej oceny powołane są stosowne organa określone Kodeksem
Pracy”, jest dalece nieuprawnione. Po raz kolejny przywołamy zapisy Ustawy o związkach

zawodowych, która w Art. 23. pkt 1 i 2 stanowi, że
1. Związki zawodowe sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy oraz
uczestniczą,

na

zasadach

określonych

odrębnymi

przepisami,

w

nadzorze

nad

przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Jeżeli w sprawach, o których mowa w ust. 1, zdaniem związku zawodowego postępowanie organu administracji państwowej i samorządu terytorialnego lub pracodawcy jest
niezgodne z prawem lub narusza zasady sprawiedliwości, związek może wystąpić do
właściwego organu z żądaniem spowodowania usunięcia we właściwym trybie stwierdzonej
nieprawidłowości”, dlatego też w momencie stwierdzenia przez nas zagrożeń czy też
naruszeń właściwych relacji na linii pracodawca – pracownik, związki zawodowe mają
delegacje prawną do wyrażania swojej opinii na nurtujące załogi parków narodowych
problemy i podjęcia działań na rzecz ich eliminacji.
Nie zrozumiałym jest też dla nas zarzut „o nieposzanowaniu, przez związki zawodowe,
prawa w naszych wzajemnych relacjach, a w przypadku tego wymagających zwracanie się w
pierwszej kolejności – zgodnie z prawem - do Związku Pracodawców Polskich Parków
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Narodowych”. Stwierdzenie takie jest dalece nieuprawnione i nieposiadające podstaw

prawnych! Związki zawodowe jak przytoczyliśmy to na początku pisma są „niezależne w
swojej działalności statutowej od pracodawców” i dlatego też nie mają żadnego obowiązku
konsultowania swoich działań i to w pierwszej kolejności ze ZPPPN.
Nasze wzajemne relacje powinny opierać się wyłącznie na zasadach partnerskich a nie
na prawidłach my - pracodawcy i wy - podwładni. Związki zawodowe powstały właśnie po
to, aby głos szeregowego pracownika, który może mieć obawy przed upublicznianiem swoich
opinii, był słyszalny na szerszym forum, bez konsekwencji dla niego. Wyrażanie przez Pana
Prezesa swojej dezaprobaty na temat spotkań związków zawodowych działających w parkach
narodowych bezpośrednio z Ministrem Środowiska i zawężenie rozwiązywania problemów
parków narodowych tylko do spotkań ZPPPN – związki zawodowe jest bezpośrednią
ingerencją w nasze zapisane ustawowo prawa.
Szanowny Panie Prezesie,
my również deklarujemy dobrą wolę i chęć współpracy bilateralnej. Jesteśmy w pełnej
gotowości do spotkania i dyskusji nad nurtującymi nas problemami jednak nie zaakceptujemy
sytuacji, w której kierowana przez Pana organizacja będzie starała się ograniczać nasze prawa
do działań na rzecz prawidłowego rozwoju i funkcjonowania parków narodowych w Polsce z
innymi podmiotami niż ZPPPN tym bardziej, że od jakiegoś czasu nie jesteśmy zapraszani na
spotkania z pracodawcami przy okazji narad dyrektorów parków narodowych a zatem nie
mamy sposobu do bezpośredniej wymiany poglądów. Mając na uwadze w/w argumenty
jeszcze raz podkreślamy, iż rezerwujemy sobie pełne prawo do korespondencji i spotkań z
dowolnie wybranymi organami państwowymi.
Z poważaniem
Piotr Kozłowski Przewodniczący Związku Leśników
Polskich Parków Narodowych
Artur Szymański Przewodniczący Komisji Zakładowej
Sekretariatu NSZZ „ Solidarność 80”
Mariusz Szlaski Przewodniczący Krajowej Sekcji
Pracowników Parków Narodowych ZZ „BUDOWLANI”

Z upoważnienia w/w
Stanisław Skupień
Przewodniczący
Sekcji Krajowej Pracowników Parków
Narodowych NSZZ „Solidarność”

Do wiadomości:
1. Minister Środowiska
2. Dyrektorzy parków narodowych
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