
Związek Leśników Polskich Ptaków Narodowych Jeziory, dnia 30 września 2014 r. 
Sekcja Krajowa Pracowników Parków Narodowych NSZZ „Solidarność 
Krajowa Sekcja Pracowników Parków Narodowych ZZ „Budowlani"" 
Komisja Zakładowa Sekretariatu NSZZ „Solidarność 80" 

Pani 
Ewa Kop 
Prezes Rady Ministrów 

Pan 
Maciej Grabowski 
Minister Środowiska 

/ 
Związki Zawodowe działające w Parkach Narodowych domagają się od resortu 

środowiska skutecznych działań prawnych nakierowanych na podwyższenie płac 
pracownikom parków narodowych. Zupełnie niezrozumiałą dla załóg parków narodowych 
rzeczą jest dwoistość poglądów prezentowanych przez Ministra Środowiska w tej sprawie. 
Otóż z jednej strony Pan Minister Maciej Grabowski osobiście podczas spotkania w dniu 10 
lipca 2014 r., a następnie Pan Piotr Otawski Główny Konserwator Przyrody w dniu 8 
września br. zadeklarowali wobec przedstawicieli Związków Zawodowych wolę 
podwyższenia wynagrodzenia, a z drugiej strony Pan Minister Otawski podczas spotkania z 
dyrektorami parków narodowych w dniu 23.09.2014 r., temu jednoznacznie zaprzecza. Z 
relacji dyrektorów wynika, że Pan Minister Otawski na w/w spotkaniu stwierdził, iż nie 
informował związków zawodowych o tym, że dodatkowa kwota przeznaczona na 
dofinansowanie parków narodowych w kwocie 7,5 min zł w roku 2015 zostanie przeznaczona 
na wynagrodzenia, co jest nieprawdą gdyż deklaracje złożone związkom zawodowym były 
jednoznaczne. Wygląda na to, że zarówno Minister Grabowski jak i Minister Otawski 
wprowadzili przedstawicieli związków zawodowych działających w parkach narodowych w 
błąd! 

Czy tak trudnym problemem było uzgodnienie na posiedzeniu rządu dotacji na parki 
narodowe z przeznaczeniem na płace, a nie tylko na działalność, z jednoczesnym 
odblokowaniem limitu wynagrodzeń? Pracownicy parków narodowych są wielce 
rozgoryczeni takim załatwieniem sprawy, skutkiem czego dalej będzie utrzymywany 
anachroniczny poziom wynagrodzeń pracowników w nich zatrudnionych. 

Z treści aktualnego raportu Banku Światowego autorstwa Williama Dillingera 
wynika, że fundusz płac sektora centralnego sfery publicznej (czyli np. bez płac 
samorządowców) wynosi około 3,8 proc. PKB Polski i jest niższy w 2008, 2009 czy 
2010 roku gdy wynosił ok. 4,1 proc. PKB. W raporcie znajdują się sugestie co do rozważenia 
indeksacji wynagrodzeń. Podobne stanowisko przedstawiają także inni politycy i tak 
np. wicepremier Janusz Piechociński, który oświadczył, że brak gwarancji podwyżek dla 
"pracowników, na których opiera się cały fundament korpusu służby cywilnej" wydaje się 
przy utrzymującym się wzroście gospodarczym "bardzo restrykcyjnym i nieuzasadnionym 
działaniem". 

Tak więc wołanie o podwyżki wynagrodzeń wbrew czynionym sugestiom nie są przejawem 
braku zrozumienia sytuacji gospodarczej kraju przez działaczy związkowych i ich 
nadmiernej roszczeniowości. 

Związki Zawodowe działające w parkach narodowych, żądają zdecydowanej i 
poważnej rozmowy o problemach pracowników parków narodowych, a nie prowadzenia ze 
społeczeństwem dezinformacyjnej gry, której przykładem są wypowiedziane w 2013 r. przez 
rzecznika resortu środowiska Pawła Mikuska, w rozmowie z PAP stwierdzenia, że to 
dyrektorzy parków narodowych podejmują decyzje o zwiększeniu płac, a "kompetencją 
ministra środowiska jest wybór dyrektora, a nie przyznawanie podwyżek pracownikom 
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parków narodowych. Zgodnie z prawem dyrektorzy na podwyżki mogą przeznaczać 
pieniądze z oszczędności parku". Nie trzeba posiadać szczególnie wysokiego poziomu 
inteligencji aby wymyślić sposób zwiększenia wynagrodzenia poprzez zmniejszenie ilości 
zatrudnionych, w sytuacji zwiększonych zadań parków narodowych i w wielu przypadkach 
braku możliwości zatrudnienia niezbędnych pracowników. Związki Zawodowe oświadczają, 
że nie na taką „pomoc,, pracownicy parków narodowych liczą. Rozwiązanie umowy o pracę z 
rzecznikiem resortu środowiska, także zmniejszy ilość osób pretendujących do tej samej puli i 
stanowić będzie podstawę do zwiększenia wynagrodzenia innych pracowników ministerstwa. 
Związki zawodowe w parkach narodowych nie zamierzają jednak prowadzić dyskusji na 
zaproponowanym przez rzecznika resortu poziomie i nadal liczą na mądre i rzeczowe 
stanowisko Ministra Środowiska. 

Jako reprezentanci pracowników parków narodowych podnosimy, że obecna sytuacja 
robi się coraz bardziej irracjonalna. Z informacji rządowych z jednej strony wynika, że 
następuje stały rozwój gospodarki, a z drugiej strony, że nadal istnieje potrzeba zamrożenia 
płac. Nie sposób nie zadać pytania, czyżby wróciła do łask propaganda sukcesu. 

Nasze Organizacje Związkowe stoją na stanowisku, że Minister Środowiska przyjął 
niebezpieczny kierunek konfrontacji z załogami parków narodowych, których 
przedstawicielami, pochodzącymi z wyborów bezpośrednich są reprezentujący ich interesy 
przedstawiciele związków zawodowych. 

Oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2014 r. 
jednoznacznej informacji o sposobie rozwiązania problemu wynagrodzeń pracowników 
parków narodowych, którzy są pozbawieni podwyżek od 2008 r. 

Od początku transformacji ustrojowej, żaden rząd nie pochylił się nad problemami 
wynagrodzeń osób chroniących najcenniejszy skarb narodowy, jakim jest środowisko 
naturalne. Nie sądzimy, żeby rozwiązanie tego problemu, było ponad siły obecnego układu 
politycznego. Raczej widzimy tu brak dobrej woli ze strony resortu środowiska, aby pomóc 
tej garstce pasjonatów będących kustoszami przyrodniczego dobra naszego kraju. Dlatego też 
liczymy, że sprawa ta zostanie uregulowana przez Ministra Środowiska niezwłocznie i 
ostatecznie. 

Pragniemy, niestety z przykrością zakomunikować, że w razie braku oczekiwanej 
przez pracowników parków narodowych reakcji ze strony Ministra Środowiska w 
przedmiotowej sprawie, Związki Zawodowe działające w parkach narodowych podejmą 
wszelkie przewidziane prawem działania mające na celu obronę naszej godności i bytu. 

z poważaniem 

- Stanisław Skupień Przewodniczący Sekcji Krajowej 
Pracowników Parków Narodowych NSZZ „Solidarność" 

- Mariusz Szlaski Przewodniczący Krajowej Sekcji 
Pracowników Parków Narodowych ZZ „Budowlani" 

- Artur Szymański Przewodniczący Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność 80" 

z upoważnienia w/w 

Do wiadomości: 
Prezydent R.P., 
Komisja OŚZNiL Sejmu R.P. 
Komisja OŚ Senatu R.P. 
Główny Konserwator Przyrody, 
Związek Pracodawców PPN, 
Związki Zawodowe, 
Parki Narodowe, 
Środki przekazu. 

P rzewod ruefący 
Związku Leśników Pojglro Partów Narodowych 
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