Kontakt:

Z W I Ą Z E K
L E Ś N I K Ó W
POLSKICH
PARKÓW NARODOWYCH

JEZIORY
62 - 050 MOSINA
Tel. 061 8982 313
Fax 061 8982 301
Kom. 509 068 883

L.dz.06/11

Jeziory dnia 18 stycznia 2011 r.
Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
Pan
Andrzej Kraszewski
Minister Środowiska

STANOWISKO

ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH PARKÓW
NARODOWYCH
DOTYCZĄCE SPRAW PRACOWNICZYCH i OCHRONY PRZYRODY
Związek Leśników Polskich Parków Narodowych oczekuje zdecydowanej zmiany
działań Ministra Środowiska oraz Rządu wobec parków narodowych. Związek nasz jest
zaskoczony podejściem i działaniami Ministra Środowiska i Rządu w stosunku do
pracowników parków narodowych i ochrony przyrody w naszym Kraju, wprowadzających
chaos i destabilizację pracy!
JuŜ w roku 2009 podjęto próbę redukcji zatrudnienia o 10% oraz redukcji wynagrodzeń o 8
%. W tym przypadku ZLP PN był zmuszony do wejścia w spór zbiorowy z Rządem. Z
projektu Rząd się wycofał. Obecnie jednak wprowadza ustawę o redukcji zatrudnienia w
jednostkach budŜetowych, nie wyłączając parków narodowych w sytuacji, kiedy parki
narodowe otrzymały nowe zadania, a w szczególności wynikające z włączenia ich do sieci
NATURA 2000!
W 2010 r. dokonano likwidacji gospodarstw pomocniczych w parkach narodowych i podjęto
prace nad nowelizacją ustawy o ochronie przyrody, która przewiduje przekształcenie
jednostki budŜetowej parku narodowego i powstanie nowej - osoby prawnej parku
narodowego. Projekt ten nie określa jednak wysokości dotacji z budŜetu Państwa dla
parków narodowych i zmierza do likwidacji Ponadzakładowego Układu Zbiorowego
Pracy Dla Pracowników Parków Narodowych, pomimo iŜ są przykłady, Ŝe PUZP moŜna
pozostawić bez zmian. Zapewnianie Ministra Środowiska, Ŝe postanowienia Układu zapisze
w rozporządzeniach są obietnicami bez gwarancji.
Zwracamy uwagę, Ŝe od początku prac nad nowelizacją ustawy Minister Środowiska pominął
w konsultacjach ZLP PN. Na złoŜony przez nas protest wpisano organizacje związkowe do
rozdzielnika i przekazano projekt do konsultacji związkom zawodowym.
Nie uwzględniono jednak Ŝadnej propozycji związków zawodowych, waŜnej dla
bezpieczeństwa parków narodowych oraz zatrudnionych tam pracowników.
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W trakcie likwidacji gospodarstw pomocniczych i łączenia ich z parkami narodowymi
przeprowadzono szczegółową analizę i racjonalizację zatrudnienia oraz warunków pracy i
płacy dla przejmowanych pracowników. Kolejne redukcje zatrudnienia spowodują bardzo
powaŜne zakłócenia funkcjonowania jednostek.
Wskazane powyŜej działania Ministra Środowiska i Rządu idą w kierunku niebezpiecznym
dla pracowników chroniących polską przyrodę, jak równieŜ dla samej chronionej przyrody.
Na dzisiaj Minister Środowiska „zafundował” parkom narodowym totalny chaos i brak
stabilizacji. Wprowadzenie obecnie w parkach narodowych instytucji gospodarki
budŜetowej, rozwiązałoby problem działalności finansowej parków. Trudno zrozumieć
finansowanie parków narodowych z rezerwy budŜetowej?!
JeŜeli Minister Środowiska nie zapewnienia bezpieczeństwa ludziom wykonującym ochronę
przyrody i nie określa wysokości dotacji budŜetowej dla parków narodowych, to znaczy, Ŝe
idzie w kierunku złym, a jeŜeli do tego próbuje wykonywać oczekiwania Rządu polegające na
szukaniu oszczędności na 1700 pracownikach parków narodowych, to takie działania naleŜy
uznać za skandal. Nie jest to polityka godna Ministra Środowiska i Rządu i kłóci się z
przyjętymi zasadami w tej kwestii w Unii Europejskiej. Sytuacja jaka zaistniała po 01
stycznia 2011 r. w parkach narodowych jest wynikiem błędów popełnionych przez Ministra
Środowiska i Rząd (począwszy od nowelizacji ustawy o finansach publicznych w roku
ubiegłym). Parki narodowe nigdy jeszcze nie były traktowane z taką obojętnością i
nieliczeniem się z ich pracownikami, wykonującymi swoje obowiązki w ekstremalnych
warunkach i w wielu przypadkach z naraŜeniem Ŝycia.
Wszystkie te błędy wskazywał ZLP PN wielokrotnie, jednak Rząd i Minister Środowiska nie
wzięli ich pod uwagę! Minister Środowiska podjął ponadto niebezpieczną grę, próbując
skłócić związkowców w parkach narodowych, poprzez lekcewaŜenie ZLP PN, największej
Organizacji działającej w parkach. Przykładem takim było podpisanie porozumienia z innym
Związkiem Zawodowym - „Solidarnością”. Ponad głowami pracowników dogadywał się z
dyrektorami parków narodowych, co do zapisów w projekcie ustawy o ochronie przyrody.
Takim postępowaniem doprowadził do powstania braku zaufania pomiędzy pracownikami a
dyrektorami. Szczytem nonszalancji i poniŜenia Związków Zawodowych (a przez to i
pracowników) przez Ministra Środowiska było, najpierw zaproszenie ich na naradę
dyrektorów, a następnie ich wyproszenie z przedmiotowej narady. Wszystkie Związki
Zawodowe reprezentowane wówczas na naradzie wydały na tą okoliczność oświadczenie,
które odczytano przy okazji pobytu Ministra Janusza Zaleskiego. Minister skwitował to
jednym zdaniem, „…oświadczenie zostało przyjęte…”. Takie działania Ministra Środowiska
przekładają się na niewłaściwe traktowanie organizacji zakładowych w niektórych parkach
narodowych przez dyrektorów. Działania takie będziemy piętnować i reagować
zdecydowanie na wszelkie przejawy mobbingu wobec pracowników członków Z wiązku.
Minister Środowiska nie traktował równo organizacji związkowych, u jednych był gościem, a
nie przyjmował ostatnio zaproszeń od ZLP PN.
ZLP PN oczekuje od Rządu i Ministra Środowiska polityki nakierowanej na bezpieczeństwo
pracowników parków narodowych i chronionej przyrody. Oczekiwania takie zostały
wielokrotnie wyraŜone w stanowiskach Związku: z dnia 18.03.2010 r. zn.spr.Ldz.048/10, z
dnia 05.03.2010 r. zn.spr.Ldz.036/10, z dnia 16.04.2010 r. L.dz.063/10.
ZLP PN przypomina, iŜ zawiesił w roku ubiegłym akcję protestacyjną przeciwko Rządowi i
Ministrowi Środowiska, licząc na opamiętanie się i zmianę polityki, po zapewnieniach
Ministra Środowiska!
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Oczekujemy:
1. Wystąpienia Ministra Środowiska w celu wyłączenia pracowników parków
narodowych spod działania ustawy redukującej zatrudnienie o 10% (Minister
mógł to zrobić na etapie przygotowania projektu, czego nie zrobił). Los ustawy
po vecie Prezydenta jest dzisiaj trudny do przewidzenia,
2. Dodatkowego wsparcia finansowego dla parków narodowych na zwiększone
zadania,
3. Jasnego określenia czasowego dotowania z budŜetu Państwa parków
narodowych! Sytuacja występująca obecnie, tj. brak wiedzy nt. wysokości dotacji
finansowej z rezerwy budŜetowej i kiedy ona wpłynie jest nie do przyjęcia
(dotyczy to szczególnie środków na wykonawstwo zadań oraz na płace
pracowników). Na obecnej „prowizorce” trudno normalnie pracować i
funkcjonować jednostkom budŜetowym.
4. Pilnych i niezbędnych decyzji Ministra Środowiska i Rządu przywracających ład
i stabilizację w parkach narodowych.
5. Oczekujemy na złoŜenie poprawek do projektu ustawy o ochronie przyrody
zgodnie z oczekiwaniami ZLP PN (w uzgodnieniu z Posłami) w trakcie prac w
Komisjach Sejmowych.
ZLP PN oczekuje na stanowisko Ministra Środowiska w powyŜszych sprawach do dnia
09 lutego 2011 r.
W przeciwnym razie będziemy zmuszeni do postawienia wniosków do Prezesa Rady
Ministrów oraz podjęcia działań przewidzianych w ustawie o rozwiązywaniu sporów
zbiorowych, w obronie Ŝywotnych interesów pracowników parków narodowych i ochrony
przyrody w Polsce!
Z up. Rady Krajowej ZLP PN
Przewodniczący
…………………………
Piotr Kozłowski

Do wiadomości:
Prezydent R.P. – prosimy o pomoc,
Marszałek Sejmu RP–do wiadomości Posłów z prośbą o ewentualne poprawienie proj. ustawy,
Marszałek Senatu RP – do wiadomości Senatorów,
Rada Ministrów,
Przewodniczący Komisji OŚZNiL Sejmu RP, Posłowie – Członkowie Komisji z prośbą o
ewentualne wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (w trakcie prac legislacyjnych),
Przewodniczący Komisji OŚ Senatu R.P., Senatorowie - Członkowie Komisji,
Główny Konserwator Przyrody,
Departament Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska,
Państwowa Rada Ochrony Przyrody,
Parki Narodowe wszystkie,
ZLP w RP,
Związki Zawodowe działające w parkach narodowych,
Środki przekazu.
KONTO: GBS MOSINA, O/PUSZCZYKOWO, Nr 26 9048 0007 0000 7302 2000 0001
REGON: 630757439
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NIP: 777 3067 808

KRS: 103761

zlp-pn@wp.pl,

www.zlppn.pl

62-040 PUSZCZYKOWO, ul. WYSOKA 5

