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L.dz.170/10       Funka dnia 13-14 września 2010 r. 
 

Pan 
Dolald Tusk 
Prezes Rady Ministrów 
 
Pan 
Andrzej Kraszewski 
Minister Środowiska 

    
STANOWISKO RADY KRAJOWEJ 

ZWIAZKU LESNIKÓW POLSKICH PARKÓW NARODOWYCH 
PRZYJĘTE W DNIACH 13 - 14 WRZEŚNIA 2010 r.  
W PARKU NARODOWYM BORY TUCHOLSKIE 

 
 Związek Leśników Polskich Parków Narodowych wnosi o odrzucenie rządowego 
projektu zmian do ustawy o ochronie przyrody w zaproponowanym obecnie kształcie, ze 
względu na nieuwzględnienie proponowanych zapisów do projektu ustawy, które miały na 
celu bezpieczeństwo pracowników parków narodowych oraz chronionej przyrody. 
 
 Uzasadnienie: 

1. W projekcie ustawy błędnie określono formę władania nieruchomościami skarbu 
państwa. Należało dokonać zmian prawnych polegających na pozostawieniu gruntów 
w trwałym zarządzie parków narodowych. Pozwoliłoby to na dalszą pełną kontrolę 
Skarbu Państwa nad jego majątkiem. 

2. Z pisma Ministra Finansów skierowanego do Związku wynika, iż „finansowanie 
parków narodowych jako osoby prawnej, nie jest przesądzone”. 

3. Minister Pracy i Polityki Społecznej w piśmie skierowanym do Związku wyjaśnia, że 
poprzez zmianę funkcjonowania parków narodowych przestanie działać 
Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy Dla Pracowników Parków Narodowych. 
Grozi to utratą znacznej części przywilejów pracowników parków narodowych 
zapisanych w PUZP. 

4. W wyniku wprowadzenia przedmiotowych zmian do ustawy o ochronie przyrody,  
pracownicy parków narodowych utracą 13 pensję. 

5. Zasady wynagradzania ma określić Minister Środowiska. Jest to zbędne, gdyż zasady 
te określa obecnie PUZP, który jest zarazem stabilizatorem nastrojów w śród 
pracowników. 

6. Nie ma pewności, że parki narodowe jako osoby prawne, będą miały możliwość 
otrzymywania dotacji na zadania ochronne z funduszy celowych. 

7. Przejęcie pracowników z likwidowanych gospodarstw pomocniczych ma nastąpić z 
dniem 01 stycznia 2011 r., a projekt budżetu Państwa nie przewiduje na to środków 
finansowych. Twierdzenie, że środki finansowe będą pochodziły z rezerwy 
budżetowej na rok 2011 jest niepoważne i groźne dla parków narodowych. 

 
ZLP PN wskazuje na ogromne zagrożenie dla trwałości zatrudnienia i funkcjonowania 

parków narodowych w wyniku braku właściwych rozwiązań prawnych na 3 miesiące przed 
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końcem roku. Szczególnie dramatycznie przedstawia się sytuacja pracowników gospodarstw 
pomocniczych przy parkach narodowych, które mają przestać istnieć z dniem 01.01.2011 r.  

Dzisiaj priorytetową sprawą jest zapewnienie bezpieczeństwa przejmowanym 
pracownikom gospodarstw pomocniczych, poprzez określenie wysokości dotacji na ten cel. 
Jeżeli to nie nastąpi, bezpieczeństwo dla działalności parków narodowych jako jednostek 
budżetowych będzie zagrożone. Parki narodowe z posiadanym obecnie budżetem i limitem 
wydatków oraz zatrudnienia nie są w stanie takiej operacji sfinansować.  
 
Taki sposób traktowania wysoko kwalifikowanych pracowników parków narodowych 
grozi wybuchem poważnych konfliktów i spowoduje falę protestów, zapewne bardzo 
uciążliwych dla społeczeństwa. Za cały ten stan odpowiada Rząd i Minister Środowiska. 

 
ZLP PN oczekuje na pilne wprowadzenie zapisu do ustawy o ochronie przyrody, o 

wysokości dotacji z budżetu Państwa, powiększonej o wysokość równą średniorocznym 
przychodom uzyskiwanym w latach ubiegłych z działalności gospodarstw pomocniczych. Jest 
to niezbędne dla realizacji statutowych i ustawowych zadań parków narodowych. Po 01 
stycznia 2011 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami, przychody z działalności parków 
narodowych będą odprowadzane do budżetu Państwa, a powinny powrócić jako niezbędna 
dotacja dla ich funkcjonowania. 

 
ZLP PN uważa, że nie wolno wprowadzać nieprzemyślanych pomysłów w działalności 

parków narodowych przez osoby nie posiadające pełnej wiedzy w tym zakresie. Związek nasz 
proponował przygotowanie projektu ustawy w gronie ekspertów, czego Minister Środowiska 
nie wziął pod uwagę.  

 
W roku 2011 należy w spokoju przygotować zmiany prawne akceptowane przez całe 

środowisko, z uwzględnieniem postanowień z Komisji Ochrony Środowiska Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa Sejmu R.P., określonych w Dezyderacie Komisji z dnia 08 lipca 
2010 r. skierowanym do Rządu. Uchwalony dezyderat jest zbieżny z oczekiwaniami ZLP PN. 

 
ZLP PN oczekuje, jak wskazano na wstępie odrzucenia rządowego projektu zmian 

do ustawy o ochronie przyrody w zaproponowanym obecnie kształcie oraz w trybie 
pilnym zmiany ustawy o ochronie przyrody, w zakresie jak wskazano w przedmiotowym 
stanowisku. 

 
        Przewodniczący ZLP PN 
 
        ………………………… 
        mgr inż. Piotr Kozłowski 
 

Do wiadomości: 
1. Prezydent R.P., 
2. Komisja Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu R.P., 
3. Komisja Ochrony Środowiska Senatu R.P., 
4. Główny Konserwator Przyrody, 
5. Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska, 
6. Parki Narodowe – wszystkie, 
7. Związek Leśników Polskich w R.P., 
8. Związki Zawodowe w Parkach Narodowych, 
9. Środki przekazu. 
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