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PETYCJA
Parki Narodowe w Polsce są własnością całego społeczeństwa, a obowiązkiem
organów administracji państwowej jest prowadzenie polityki zapewniającej bezpieczeństwo
ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Nałożone na organy administracji
obowiązki wynikają wprost z przepisów ustawy zasadniczej tj. Konstytucji RP, a także
innych ustaw w tym w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Zgodnie z art. 8, Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, a przepisy
Konstytucji stosuje się bezpośrednio chyba, że Konstytucja stanowi inaczej. Bezpośrednim
skutkiem powyższych uregulowań jest to, że w przypadku, gdy występuje kolizja przepisów
należy dać prymat Konstytucji i prokonstytucyjnej interpretacji innych przepisów. Przy
sprawowaniu władzy nie można tracić z pola widzenia, że art. 5, Konstytucji wprost stanowi,
że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego
rozwoju. Rozwinięciem powyżej wskazanej zasady jest zapis art. 74, który zobowiązuje
władze publiczne do ochrony środowiska i prowadzenia polityki zapewniającej
bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Tak więc, zdaniem
Związku Leśników Polskich Parków Narodowych, prowadzona przez Rząd polityka może, a
nawet powinna być oceniana w świetle wypełnienia określonego w Konstytucji obowiązku
względem Narodu Polskiego. Ocena prowadzonej przez polski Rząd polityki w stosunku do
parków narodowych jest daleka od oczekiwań osób zajmujących się profesjonalnie tą
problematyką. Z jednej strony zamierza się rozszerzyć kosztem społeczeństwa uprawnienia
parków narodowych w zakresie pobierania opłat związanych z korzystaniem z parków
narodowych, a z drugiej starannie strzeże, aby pozyskane środki nie mogły być wydatkowane
na wynagrodzenia pracowników parków narodowych. Także inne propozycje zmierzają do
poczynienia oszczędności w systemie finansów publicznych, z pominięciem analizy skutków,
jakie przyniosą dla realizacji ochrony przyrody. Czynienie oszczędności mogłoby być
ocenione pozytywnie gdyby nie fakt, że z pola widzenia polski Rząd stracił cel i sens ochrony
przyrody, a stan finansów publicznych stał się celem samym w sobie.
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Oczekujemy niezwłocznie podjęcia działań dotyczących problemów parków
narodowych i zatrudnionych w nich pracowników, tj. zmiany sytuacji bytowej, nie zmienianej
od początku transformacji ustrojowej w naszym kraju.
Niedopuszczalną jest taka sytuacja, gdy dyrektorzy niektórych parków narodowych
potwierdzają, że mogliby podwyższyć wynagrodzenia swoim pracownikom, lecz tego nie
akceptuje Rząd, a Minister Środowiska stoi na stanowisku, że spór o wynagrodzenia jest
sprawą pracodawców, tj. dyrektorów parków narodowych.
Mamy nadzieję, że Rząd nie doprowadzi do ostateczności, tj. wyprowadzenia
leśników na drogi.
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