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W nawi4Taniu do deklaracji zlo2onej przez Pana Prezesana spotkaniu z dyrektorami
park6w narodowych, gl6wnych ksiEgowych i przedstawicielami zwiqzk6w zawodowych
funkcjonuj4cych w parkach narodowych, jakie mialo miejsce w Kampinoskim Parku
Narodowym w dniu 26 czerwca br. a dotycz4cej gotowoSci podjgcia rozm6w ze zwiqzkami
zawodowymi w sprawie wypracowania nowego PonadzaT<ladowego
Ukladu Zbiorowego Pracy
dla Pracownik6w Park6w Narodowych po odbyciu przez ParistwaWalnego Zgromadzenia,maj4c
wiedzg, 2e takie zgromadzeniemialo miejsce, chcialbym zglosi6 w imieniu wszystkich zwiqzk6w
zawodowych reprezentuj4cych pracownik6w park6w narodowych tj. NSZZ ,,SolidarnoSi";
Zviryku LeSnik6wPolskichPark6wNarodowych;NSZZ,,SolidarnoS680" orazZZ,,Budowlani"
gotowoSddo bezzwlocznegopodjgcia prac nad tym jakhe wuhnym dla wszystkich pracownik6w
park6w narodowych dokumentem.
Pragniemy zwr6ci6 uwagQ, iz obowiqzujqcy jeszcze na mocy Kodeksu Pracy obecny
PUZP PPN straci swq moc prawn4 wraz z koricem br. lub z dniem ogloszenia przez
-za Ministra
Srodowiska nowego rczpoizqdzenia w sprawie warunk6w wynagradzania
pracQ dla
pracownik6w park6w narodowych. Maj4c na uwadze powyZsze uwarunkowania, czasu na
wypracowanie nowego Ukladu, zarejestrowaniago w Ministerstwie Pracy i Polityki Spoleczneji
wprowadzeniaw Zycie pozostajebardzo niewiele. Trzebaw tym miejscu pamigta6,2e MPiPS ma
na zarejestrowanietego dokumerrtu.uZtrzy miesi4ce, ptzy zalozeniu,2e nie bEdzie wnosid do
niego Zadnychpoprawek. Nasze doSwiadczeniaw tym wzglEdzie wskazuj4 jednak, Ze korekty
orazwszelkiego rodzaju uzupelnieniapewnie siEpojawi4 a tym samym okres na rejestracjgmoze
sig jeszcze v,rydNu?y(,.Podchodz4c pragmatycznie do zagadmenia czasv na wypracowanie
nowego Ukladu w istocie nie ma, dlatego teL zwiryki zawodowe dzialalqce w parkach
narodowych stojAna stanowisku, iz trzeba podpisadw nowej formule prawnej Uklad dotychczas
obowi47uj4cy, przystEpujqcjednoczesnie do negocjacji nad nowym dokumentem. JeLeIistoicie
Pafstwo na stanowisku, iz obecnie obowi4Tuj4cy PUZP PPN trzeba zmieni6, to zwiqzki
zawodowe s4otwarte na sugestiedotyczqcetakich zmian.
Propozycjg nasz4, aby przedlu?yf Zywot obecnego Ukladu do czasu wynegocjowania
nowego, prosimy traktowad tylko i wylqcznie, jako zabezpieczenie przed utrat4 dotychczas
nabyych praw pracowniczych, takich chodby jak doplaty do zwolnief lekarskich dla
pracownik6w zatrudnionych powyZej 15 lat, nagr6d jubileuszowych, odpraw emery.talnych,czy

te2trzynastych pensji. W momencie braku wdroZenianowego Ukladu wraz z koricem biez4cego
roku pracownicy moge utracii nabyte juz przywileje. Wielu naszych pracownik6w w
najblilszych latach odejdzie na emeryturqi nie chcialoby utracid odprawy im naleZnej.
Liczymy na zxoz\mienie naszego stanowiska tym bardziej, 2e z ku2dym dniem rofnie
obawa wSr6d pracownik6w park6w, niemog4cych przecieL liczy1 na podwyaki z zasob6w
Budzetu Paristwa, utraty praw, kt6re wspomagajqich Zycie na mocy obowi4zuj4cego Ukladu.
Trzeba pamigtac, ze niepodpisanie nowego Ukladu, przed wygaSnigciem dokumentu obecnie
funkcjonuj4cego, spowoduje wielkie niezadowoleniewSr6d pracownik6w park6w narodowych i
odpowiedzialnoSi za taki starr rzeczy ponios4 zar6wno Zwiqzek Pracodawc6w PPN jak i
,,parkowe" zwiqzki zawodowe. Wierz4c, ze obu stronom zalely na wypracowaniu w tej kwestii
konsensusu oczekujemy od Pana Prezesa i Organzacji, kt6r4 Pan reprezentuje, wskazania
moZliwie szybkiego terminu spotkania sig ze zwirykami zawodowymi dziatajqcymi w parkach
narodowych w celu nie tylko przedyskutowania wzajemnych stanowisk, ale przede wszystkim
podjgcia niezv,ilocznychprac nad stworzeniem nowego PonadzakladowegoUkladu Zbiorowego
Pracy Pracownik6w Park6w Narodowych.
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Do wiadomoSci:
l. Minister Srodowiska
2. Gl6wny Konserwator Prryrody
3. DepartamentLeSnictwai Ochrony Pr4rrody
4. Pracownicypark6w narodowych
5. Krajowa Sekcja Pracownik6w Park6wNarodowych ZZ ,,BUDOWLANI,'
6. Zwiqzek LeSnik6w Polskich Park6w Narodowych
7. Komisja ZakJadowejSekretariatuNSZZ ,, SolidarnoSd80',

