
• Sekcja Krajowa Pracowników Izabelin, 2 grudnia 2013 r.
Parków Narodowych NSZZ „Solidarność”

* Związek Leśników Polskich 
Parków Narodowych

* Komisja Zakładowa Sekretariatu 
NSZZ „ Solidarność 80”

* Krajowa Sekcja Pracowników Parków Narodowych 
Z Z „BUDOWLANI”

W związku z Pańską nominacją na stanowisko Ministra Środowiska, jako 

reprezentanci załóg polskich parków narodowych pragniemy złożyć Panu Ministrowi 

serdeczne gratulacje z tego tytułu. Liczymy, że stojąc na czele tak ważnego, nie tylko dla 

polskiej przyrody, ale i całego społeczeństwa Resortu sprosta Pan nadziejom i oczekiwaniom 

związanym z tą zaszczytną i ważną funkcją.

Szanowny Panie Ministrze,

zdając sobie sprawę, że objęcie stanowiska Ministra Środowiska i zapoznanie się z 

problematyką powierzonych zadań wymaga czasu, musimy jednak, mając na uwadze palące 

problemy dotykające polskie parki narodowe, prosić Pana Ministra o pilne wyznaczenie 

terminu spotkania z przedstawicielami wszystkich związków zawodowych działających w 

parkach narodowych ti. NSZZ „Solidarność”; Związku Leśników Polskich Parków 

Narodowych; NSZZ „Solidarność 80” oraz ZZ „Budowlani”.

Celem takiego zebrania byłoby omówienie bolączek nurtujących załogi parków 

narodowych jak i wypracowanie racjonalnych zasad funkcjonowania parków w roku 2014 i 

latach następnych.

Jesteśmy przekonani, że zarówno Panu Ministrowi jak i związkom zawodowym w 

równym stopniu zależy na tym, aby polskie parki narodowe, jako dobro narodowe, mogły 

właściwie wykonywać nałożone nań obowiązki a osoby bezpośrednio realizujące te zadania 

miały możliwość wykonywania ich w godziwych warunkach. Jesteśmy przekonani, że 

rzetelne i właściwe spojrzenie ze strony nowych Władz na sprawy ochrony przyrody w Polsce 

doprowadzi do istotnych zmian w funkcj ono waniu parków narodowych. Chcemy wyraźnie 

podkreślić, że obecne rozwiązania systemowe zamiast predysponować pracowników parków,
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którzy przecież z tak dobrym skutkiem chronią skarby ojczystej przyrody, do krajowej 

czołówki, kwalifikują nas do zaścianka finansowo-organizacyjnego Polski.

Jeszcze raz gratulując nominacji, wierzymy, że Pan Minister, znajdzie czas na 

spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych i że przyszła dyskusja będzie 

początkiem konsensusu dla ochrony polskich sanktuariów przyrody.

Licząc na Pańską przychylność pozdrawiamy tradycyjnym „Darz Bór”

Z poważaniem

* Stanisław Skupień Przewodniczący Sekcji 
Krajowej Pracowników Parków Narodowych 
NSZZ „Solidarność”

■ Piotr Kozłowski Przewodniczący Związku 
Leśników Polskich Parków Narodowych

* A rtur Szymański Przewodniczący Komisji 
Zakładowej Sekretariatu NSZZ „ Solidarność 80”

Z upoważnienia w/w

Sekretarz Krajowy 
di. Fałków Narodowych 
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Do wiadomości:
1. Dyrektorzy parków narodowych
2. Stanisław Skupień Przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Parków Narodowych 

NSZZ „Solidarność”
3., Piotr Kozłowski Przewodn iczący Związku Leśników Polskich Parków Narodowych 
4. Artur Szymański Przewodn iczący Komisji Zakładowej Sekretariatu NSZZ „ Solidarność 80’
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