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Związek Leśników Polskich Parków Narodowych wyraża swoje niezadowolenie z
podejścia strony Związku Pracodawców Polskich Parków Narodowych w stosunku do
składanych wniosków strony Związków Zawodowych w celu podjęcia pilnych negocjacji nad
Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników parków narodowych.
Zapewnienia Państwa w ostatnim piśmie o niezwłocznym podjęciu ze stroną Związkową
negocjacji pozostają bez pokrycia. Liczyliśmy na odpowiednie decyzje na ostatnim Państwa
spotkaniu w dniu 10 września 2012 r., na którym można było wskazać bliski termin
negocjacji, czego nie zrobiono, a podejmowane są kolejne konsultacje (już raz wcześniej
podejmowane) dla zbierania kolejnych opinii i kolejnych wskazań do PUZP, na którym
pracowały parki narodowe przez wiele lat i który wszystkim jest doskonale znany! Wszystkie
te działania pokazują na lekceważenie strony Związkowej i ich wniosków. Ostatni wniosek
strony Związkowej z dnia 09 lipca 2012 r. nie został podjęty w terminie ustawowym, tj. 1
miesiąca. Oczekiwanie na wydanie rozporządzenia Ministra Środowiska dotyczącego zasad
wynagradzania, jest naszym zdaniem niewłaściwe, gdyż może spowodować konieczność jego
zastosowania, i to w wersji dużo mniej korzystnej dla pracowników niż obecnie przewidują to
umowy o prace obejmujące zapisy PUZP. Jeżeli może to skutkować korzystniejszym
sposobem wynagradzania, np. dyrektorów, to nie koniecznie pozostałych pracowników.
Pracownicy mogą bezpowrotnie utracić korzystniejsze składniki wynagrodzeń wynikające z
PUZP. ZLP PN rozumiejąc proces tworzenia się Związku Pracodawców, swoje
dotychczasowe stanowiska przedstawiał w formie nie konfrontacyjnej, licząc na
porozumienie w sprawach pracowniczych. Nie zostało to jak widać wzięte pod uwagę przez
stronę Państwa Związku, co prowadzi wprost do konfrontacji.
W związku z opieszałym podejściem strony Związku Pracodawców Polskich Parków
Narodowych, oddalających w czasie negocjacje nad PUZP dla pracowników parków
narodowych, wnosimy wykonując ustalenia Zjazdu Krajowego Związku, o wskazanie w
terminie 7 dni od otrzymania niniejszego stanowiska ZLP PN, terminu negocjacji Układu,
jeszcze w miesiącu wrześniu 2012 r.. Po tym terminie ZLP PN podejmie działania
przewidziane prawem w celu obrony interesów pracowniczych-bytowych pracowników
parków narodowych.
Przewodniczący ZLP PN
Piotr Kozłowski
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