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K O M U N I K A T 2/7/15
ZWI ZKU LE NIKÓW POLSKICH PARKÓW NARODOWYCH
PROTEST PRACOWNIKÓW PARKÓW NARODOWYCH Z WSPARCIEM
ZLP W RP REGIONÓW: OLSZTYŃSKIEGO I WIELKOPOLSKIEGO
ORAZ ZWIĄZKÓW KRAJOWYCH W PARKACH NARODOWYCH
KOMORNIKI-ROSNÓWKO, STRZEGOWO - 08 SIERPNIA 2015 r. GODZ. 11.00
Wielu miało nadzieję, że obecny układ polityczny - rządzący nie dopuszczą do
wyprowadzenia chroniących polską przyrodę na drogi. Niestety obecny rząd okazał się
najbardziej nieludzki z dotychczasowych. Nie ma jak widać znaczenia, że dodatkowe środki
finansowe na parki narodowe zapisane w budżecie na 2015r. mogą być przeznaczone na
wszystko tylko nie dane ludziom chroniącym przyrodę, którzy oczekują na wzrost
wynagrodzeń od 7 lat! Okazuje się być rzeczą niemożliwą do zrealizowania przez obecnego
Ministra Finansów zrobienie prostej rzeczy, wydanie rozporządzenia! Nikt się nie przejął
protestem i wyprowadzeniem pracowników parków narodowych na drogę na zakopiance 27
czerwca 2015r. Dotychczas również nikt nie zareagował na ogłoszenie o przygotowaniach do
kolejnych akcji protestacyjnych, tym razem już w dwóch miejscach w kraju: Olsztyńskie,
droga krajowa E-7 Warszawa-Gdańsk i Wielkopolskie, droga krajowa nr 5 Poznań-Wrocław.
Zgodnie z ustaleniami w gronie wszystkich Związków Zawodowych działajacych w
parkach narodowych spotykamy się 08 sierpnia 2015 r. o godz. 11.00. Zapraszamy do wzięcia
udziału wszystkich pracowników parków narodowych chcących poprawy własnego losu oraz
naszych przyjaciół z Lasów Państwowych, dla których nie są obce nasze niskie płace, co
prowadzi do odchodzenia z parków narodowych wysokiej klasy specjalistów, a to z kolei
staje się zagrożeniem dla chronionej przyrody w naszym kraju. Dlatego zmuszeni jesteśmy do
zaprotestowania, z blokadą dróg, o godny byt pracowników parków narodowych w
następujących miejscach:
1. 62-052 Komorniki – Rosnówsko k/Poznania, droga krajowa nr 5 Poznań-Wrocław
ze wsparciem ZLP w RP Region Wielkopolski,
Koordynatorzy: ZLP PN Piotr Kozłowski tel. 509068883,
wspomagająco ZLP w RP Halina Stachowska tel. 694448123.
2. Droga krajowa E-7 Warszawa-Gdańsk, w miejscowości 06-445 Strzegowo
k/Mławy, skrzyżowanie ulic Wyzwolenia i Słowackiego, parking-Plac Wolności,
ze wsparciem ZLP w RP Region Olsztyński,
Koordynatorzy: ZLP PN Marek Sielicki tel. 510621289,
ZLP w RP Mirosław Choroś tel. 694466070.
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Liczymy, że u boku pracowników staną ich szefowie z parków narodowych. Nie chcieli byśmy
pozostać w tej walce bez ich wsparcia, sprawa dotyczy nas wszystkich. Uważamy, że udział
pracowników parków narodowych powinien być w szczególny sposób podkreślony i wyróżniony.
Oczekujemy na przyjazd polityków z dobrymi wiadomościami dla naszych pracowników.
Prosimy o zgłaszanie ilości osób do dnia 05.08.2015r. godz.10.00, jaka weźmie udział w
proteście i poinformowanie koordynatorów z ZLP PN, i w jakim miejscu w kraju. Zabrać ze sobą flagi
związkowe, transparenty, elementy dźwiękowe. Organizatorzy zabezpieczą napoje i ciasteczka.
Oczekujemy na szeroki udział mediów, którym za dotychczasowe wsparcie serdecznie
dziękujemy i zapraszamy na kolejne miejsca protestów.
Oczekujemy od Pani Premier Ewy Kopacz podjęcia odpowiednich decyzji i podpisania z nami
porozumienia, wówczas odwołamy blokady dróg i nie będziemy zmuszeni do wychodzenia na drogi.
Naszym zadaniem jest chronienie najcenniejszych miejsc przyrodniczych w naszym kraju a nie
blokowanie dróg!!!
Zapraszamy wszystkich bez wyjątku związkowców i nie związkowców z parków narodowych i Lasów
Państwowych w imieniu Organizacji Związkowych z parków narodowych
oraz z ZLP w RP wspierających nas.
ZLP PN: Piotr Kozłowski
ZLP w RP Region Wielkopolska: Halina Stachowska
ZLP w RP Region Olsztyński: Mirosław Choroś

2

