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Związek Leśników Polskich Parków Narodowych zaniepokojony przedkładanymi
ostatnio projektami ustaw dotyczących parków narodowych wnosi o wyjaśnienie, jakie kroki
podjął Pan Minister w celu ochrony parków narodowych przed uchwaleniem w ustawach
kolejnych zobowiązań finansowych z tytułu projektowanego podatku od nieruchomości oraz
od posiadanych gruntów - nieużytków? Dla niektórych parków narodowych byłaby to
konieczność zapłaty ok. 1 mln zł.! Liczymy na zablokowanie takich pomysłów wobec parków
narodowych, które borykają się ze znalezieniem środków na wykonywanie swoich zadań
statutowych i ustawowych, funkcjonując jedynie dzięki wparciu funduszy celowych.
W przeszłości dopuszczono do podobnych zapisów obciążających finansowo parki narodowe
z tytułu konieczności odprowadzania środków finansowych na WOPR i GOPR, na co ZLP
PN zwrócił uwagę w stanowisku z dnia 09 maja 2012 r. zn.spr. L.dz.103/12, wnosząc
jednocześnie, aby z inicjatywy Pana Ministra podjęto działania w kierunku zmiany prawa w
tym zakresie.
Kolejną sprawą jaką Związek wnosił w uchwale nr 7 Rady Krajowej ZLP PN z dnia 10 lutego
2012 r. zn.spr. L.dz.066/12 oraz w stanowisku Zjazdu Krajowego Związku w pkt. 3 z dnia
30.05.-01.06.2012 r. zn.spr. L.dz.169/12, było odstąpienie od przetargowego najmu mieszkań
zakładowych dla „naszych” emerytów. Obecnie zbliża się moment do ogłaszania takich
przetargów. ZLP PN miał zapewnienia ze strony Pana Ministra oraz pracowników
ówczesnego Departamentu Ochrony Przyrody, że zostaną podjęte działania w tym zakresie,
aby do takich przetargów nie doszło (nie wygranie przetargu przez emeryta, wiązałoby się z
koniecznością zabezpieczenia przez park emerytowi innego lokalu).
W przywołanych powyżej pismach - stanowiskach ZLP PN wnosił również o
zrekompensowanie braku podwyżek od 2008 r. w parkach narodowych (w tym okresie miały
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miejsce wysokie podwyżki, między innymi w Resorcie Środowiska), jednocześnie
wprowadzony limit na wynagrodzenia w parkach narodowych skutecznie blokuje możliwość
dokonania podwyżek w parkach narodowych nawet ze środków własnych (przy oczywiście
jednoczesnym innym rozdysponowaniu dotacji budżetowej).
ZLP PN oczekuje odpowiedzi Pana Ministra do dnia 26 października 2012 r., o sposobie
rozwiązania zgłaszanych przez Związek problemów, gdyż brak odpowiednich działań na
powyższe jest groźny dla pracowników parków narodowych, naszych emerytów oraz polskiej
przyrody.
Oczekujemy podjęcia działań, które umożliwią spokojną pracę i normalne funkcjonowanie
parków narodowych.
Przy braku działań Pana Ministra w przedstawionych sprawach, ZLP PN podejmie
działania zgodne z obowiązującym prawem w obronie parków narodowych.
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