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W imieniu Organizacji Związków Zawodowych działających w parkach narodowych,
jako reprezentanci załóg pracowniczych parków narodowych, wyrażamy swoją dużą
dezaprobatę i oburzenie wobec przyznania przez Ministerstwo Środowiska podwyżek i
wysokich nagród pieniężnych dla dyrektorów parków narodowych! Nie znajdujemy żadnego
uzasadnienia dla faktu, że podwyżki i nagrody objęły tylko i wyłącznie dyrektorów parków
narodowych i to z puli przeznaczonej na wynagrodzenia dla wszystkich pracowników parków
narodowych, uszczuplając tym samym pozostałym pracownikom środki na wynagrodzenia!
Wypłata tak wysokich nagród (10 000 -

18 000 zł.) dla dyrektorów parków

narodowych, dokonana w tajemnicy, bez informowania o tym związków zawodowych, (co
jest złamaniem zapisów Ustawy o związkach zawodowych), jest zapewne wyrazem uznania
Ministra Środowiska

dla pracy kierownictw

parków narodowych w okresie zmian

organizacyjnych. Jednak racjonalne spojrzenie nakazuje uznać za pewnik, że dyrektorzy
parków narodowych sami tej pracy nie wykonali. Wyartykułowana w ustawie z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy zasada równego traktowania pracowników nie powinna być
pustym zapisem, ale powinna być wprowadzana w życie zgodnie z zasadami solidaryzmu
społecznego.
W tym miejscu nasuwa się pytanie czy musi dojść do radykalizacji nastrojów i
eskalacji działań, żeby głos związków zawodowych działających w parkach narodowych
został usłyszany i potraktowany poważnie? Nie jesteśmy w żaden sposób przeciwni
podwyżkom dla dyrektorów, ale oczekujemy porównywalnego potraktowania pozostałych
pracowników parków narodowych. W świetle powyższych faktów zupełnie nie potrafimy
zrozumieć non stop powtarzanej przez Ministra Środowiska jak i Głównego Konserwatora
Przyrody na spotkaniach ze stroną związkową, sentencji, że fundusz plac jest zamrożony i
podwyżek być nie może! A tu okazuje się, że jednak dla dyrektorów parków narodowych
można zrobić wyjątek.
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Panie Premierze!
Oczekujemy, że wesprze nas Pan, swoim autorytetem i sprokuruje wzrost środków
finansowych na zrealizowanie podwyżek dla pozostałych 1500 pracowników parków
narodowych w kwocie porównywalnej do wysokości wzrostu płac dyrektorów parków
narodowych.
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Pełnomocnik Komisji Krajowej
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ds. Parków Narodowych
i Zasobów Leśnych
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Sekretarz Krajowy
ds. Parków Narodowych
Przewodniccy Krajowej Sekcji

•Mariusz Szlaski

Do wiadomości:
1. Prezydent R.P.
2. Minister Środowiska.
3. Minister Pracy i Polityki Społecznej.
4.
5.
6.
7.

Przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
Przewodniczący Senackiej Komisji Środowiska.
Główny Konserwator Przyrody.
Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody.

8. Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych.
9. Środki masowego przekazu.
10. Związki Zawodowe.
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