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W nawiązaniu do ustaleń poczynionych podczas posiedzenia Rady Krajowej Związku
Leśników Polskich Parków Narodowych w dniach 26-27 lutego 2015 r. i wobec odmowy podpisania
Porozumienia intencyjnego przedłożonego Ministrowi Środowiska, umocowanego do działania na
podstawie pełnomocnictwa otrzymanego od Pani Premier, zmuszeni jesteśmy przedstawić powyższe
Porozumienie Pani jako Szefowej Rządu. W rozmowach prowadzonych przez telefon z Z-cą
Dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody, ZLP PN wyraził wolę zmiany w pkt. 3 § 2
Porozumienia w ten sposób, że w miejsce odniesienia się do zarobków „jak w Lasach Państwowych”,
zostanie wpisany uzgodniony wskaźnik. W odpowiedzi Minister Środowiska nie zaakceptował
wskazanego celu, jakim jest osiągnięcie właściwego poziomu wynagrodzeń i zaproponował zapis o
popieraniu podwyższenia wynagrodzenia w rozmowach z organami administracji państwowej i
parlamentarzystami. ZLP PN zauważa, że popieranie nie jest celem a jedynie formą działania. Wobec
braku uzgodnienia celu, podpisanie porozumienia z Ministrem Środowiska stało się bezcelowe.
Dlatego też ZLP PN prosi Panią Premier o bezpośrednie zajęcie się przedstawionym problemem.
Jednocześnie Związek oczekuje do końca maja 2015 r. na pozytywny efekt działania Ministra
Środowiska i Rządu w zakresie zakreślonym przez Radę Krajową ZLP PN w dniach 26-27 lutego
2015 r. w Sękocinie Starym (pismo - Stanowisko z dnia 03.03.2015 r.,zn.spr.L.dz.077/15, przesłane do
Pani Premier i Ministra Środowiska), tj. dotyczące zapewnienia Ministra Środowiska podczas
spotkania ze Związkami Krajowymi, iż dodatkowa kwota zapisana w budżecie Państwa będzie
przeznaczona na płace dla pracowników parków narodowych i oczekujemy, że słowo Ministra
Środowiska zostanie dotrzymane, co powstrzyma obecne złe nastroje i chęć konfrontacji wśród
naszych załóg. W innym razie ZLP PN będzie zmuszone do podjęcia nawet wcześniej radykalnych
działań w kierunku wyprowadzenia ludzi na ulice, czego chcieliśmy uniknąć zgodnie z sugestiami
Pani Premier. Mamy nadzieję, że Pani Premier nie dopuści do narażenia ludzi. Dlatego prowadzone są
rozmowy z Ministrem Resortowym, aby podejmował właściwe działania i przekonał do ich
zasadności Ministra Finansów i Rząd (dla 1500 osób w skali kraju!).
Zamiar przekazania pisma o takiej treści przedstawiono wcześniej Ministrowi Środowiska,
licząc na zmianę Jego stanowiska w kwestii Porozumienia. Minister pozostał jednak przy swoim
zdaniu.
Szanowna Pani Premier, oczekujemy odwrotnej odpowiedzi w trybie roboczym, np. e-mailem
lub telefonicznie o podjętych działaniach.
(W załączeniu tekst Porozumienia intencyjnego.)
Do wiadomości:
Minister Finansów,
Minister Środowiska, GKP, Departament L i OP,
ZZ w parkach narodowych.
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Załącznik

POROZUMIENIE INTENCYJNE
zawarte w dniu ……….. 2015 r. w ………………………………;.
pomiędzy Ministerstwem Środowiska (lub Prezesem Rady Ministrów)
reprezentowanym przez: Ministra Marcina Grabowskiego;…(lub………………..)
a
Związkiem Leśników Polskich Parków Narodowych
reprezentowanym przez: Przewodniczącego Związku Leśników Polskich Parków
Narodowych Piotra Kozłowskiego;.
§1
Strony porozumienia deklarują współpracę w ramach stworzenia warunków prawnych i
faktycznych umożliwiających podwyższenie wynagrodzeń osób zatrudnionych w parkach
narodowych.
§2
W ramach współdziałania strony deklarują w szczególności:
1) bieżące i wzajemne informowanie się stron o działaniach podejmowanych celem
stworzenia warunków prawnych i faktycznych umożliwiających podwyżkę
wynagrodzeń osób zatrudnionych w parkach narodowych.
2) wymianę wiedzy i doświadczeń w tym poprzez udział we wspólnych spotkaniach.
3) promowanie wśród organów administracji państwowej potrzeby poprawy
wynagrodzenia osób zatrudnionych w parkach narodowych tak aby było
porównywalne z wynagrodzeniami uzyskiwanymi w PGL Lasy Państwowe.
§3
Porozumienie ma charakter otwarty i mogą do niego przystępować kolejne podmioty za
zgodą stron niniejszego porozumienia.

