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                  KOMUNIKAT ZARZĄDU 

Związku Leśników  Polskich Parków Narodowych 

Puszczykowo 31 lipca 2013 r. 

W dniach 22-23 lipca 2013 r. w Kampinoskim Parku Narodowym odbyło się 
spotkanie krajowych związków zawodowych  działających w Parkach narodowych, tj.: 

            Związku Leśników  Polskich Parków Narodowych 

Krajowej Sekcji PN NSZZ „Solidarność” 

            Solidarność „80” 

            Związku Zawodowego „Budowlani” 

ze  Związkiem Pracodawców Polskich Parków Narodowych. 

Spotkanie odbyło się z inicjatywy kolegów z Solidarności, a pomysł ten przyjęły z aprobatą 
wszystkie organizacje.  

ZLP PN był reprezentowany przez  przewodniczącego Piotra Kozłowskiego i 
wiceprzewodniczącego Jana Słomianego. 

Spotkaniu przewodniczył prezes ZPPPN Pan Jerzy Misiak. Podkreślił ważność naszego 
spotkania w obliczu stale pogarszającej się sytuacji materialnej zarówno Pracowników PN jak 
i samych jednostek. 

Podczas spotkania wypowiadali się przedstawiciele wszystkich obecnych związków 
zawodowych: Kol. Stanisław Skupień wskazał, że wiodącym tematem powinny być sprawy 
finansowe, o które od dawna występują wszystkie ZZ. Stwierdził że podwyżka płac dla 
dyrektorów w tym roku, w wysokości 300-600zł. netto, miała być według jego 
informacji uzyskanej z Ministerstwa Środowiska, impulsem do podwyżek płac dla wszystkich 
pracowników parków narodowych, jednak tak się nie stało. 

Piotr Kozłowski przypomniał, że Zarząd ZLP PN spotkał się w sprawie problemów 
finansowych występujących w PN z Wicepremierem Januszem Piechocińskim. 
Przedstawiono Premierowi między innymi, projekt pozyskania środków finansowych z 
Funduszu Leśnego z przeznaczeniem na parki narodowe. Propozycja ta spotkała się z dużym 
zainteresowaniem i Premiera i uczestników spotkania w Izabelinie. Wskazano również, że LP 
nie są przeciwne takiemu rozwiązaniu. Przewodniczący Kozłowski przypomniał fakt, że w 
2007 roku były już prowadzone rozmowy ze związkami zawodowymi  na temat wspólnej 
organizacji Lasów Państwowych i parków narodowych. Wspomniał również o posiedzeniu 
Senackiej Komisji Ochrony Środowiska, na której występujący Minister Wożniak stwierdził, 
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że najlepszą i jedyną możliwą metodą podniesienia płac w PN jest redukcja zatrudnienia, co 
wówczas spotkało się z dezaprobatą i przewodniczącego Kozłowskiego i dyrektora Misiaka 
Prezesa ZPPPN. 

Mariusz Szlaski ze ZZ Budowlani podkreślił między innymi, że brak jest wspólnej polityki 
płacowej w PN. 

Artur Szymański z „S” 80 wskazał, że nie jesteśmy przeciwko podwyżkom w parkach 
narodowych, ale dlaczego one są tylko  w niektórych. 

Dyskusja w  której głos zabierali dyrektorzy parków narodowych dotyczyła problemów 
finansowych w PN oraz problemu tzw. ujednoliconego wizerunku wszystkich parków 
narodowych. Wszyscy uczestnicy podkreślali potrzebę „mówienia jednym głosem” w 
sprawach PN. 

            W wyniku ponad 3-godzinnej dyskusji wskazano najważniejsze problemy: 

                        -zniesienie limitu wynagrodzeń w PN 

                        - zwiększenie wysokości budżetowania PN 

                        -alternatywne żródła w stosunku do budżetu Państwa finansowania PN 

                        -ujednolicenie oznakowania i  wizerunku PN 

                       -dostosowania umundurowania, szczególnie tzw. polowego do wykonywanych 
zadań w poszczególnych PN 

                       -zniesienie obowiązku przeprowadzania przetargów na wynajem mieszkań dla 
emerytów, rencistów i ich rodzin. 

Z tymi postulatami postanowiono w następnym dniu wystąpić wspólnie na spotkaniu z GKP 
Ministrem Januszem Zaleskim oraz podjęto decyzję o przygotowaniu wspólnego stanowiska 
stron. 

W spotkaniu z Ministrem Januszem Zaleskim uczestniczyli wszyscy wymienieni wcześniej. 
Po wysłuchaniu problemów, które przedstawił Prezes J. Misiak, Minister zgodził się, że 
sytuacja w PN jest bardzo niedobra. Stwierdził wprost, że wymaga ona radykalnych działań 
ze strony resortu i naszej. Każda inicjatywa w poruszanych problemach jest jak najbardziej 
wskazana. Najważniejszą deklaracją Ministra było to, że będzie wszystkie wniesione 
postulaty prezentował na szczeblu Resortu, gdyż było w przeszłości wiele obietnic, jednak 
dotychczas nie zrealizowanych. ZZ Solidarność przypomniał, że ZZ są zdeterminowane 
zadziałać ostro i dotkliwie i, że oczekujemy konkretnych działań. W takim samym tonie 
wypowiedział się Prezes Misiak, podkreślając, że należałoby wskazać terminy. Minister 
Zaleski zaproponował, aby w dniu 29. 07. 2013 r. doszło do spotkania zespołu wyznaczonego 
z każdej ze stron, w celu wypracowania jednolitej propozycji zapisów ustawowych do 
przedłożenia posłom jako ich inicjatywa, co jak stwierdził będzie lepszym rozwiązaniem niż 
przedłożenie rządowe. Na propozycję zgłoszoną przez ZLP PN o przekazywaniu środków 
finansowych na PN z funduszu leśnego odpowiedział, iż najlepszym sposobem byłoby, aby 
środki te były przekazywane do rezerwy budżetowej ze wskazaniem na parki narodowe. 
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Następnie ZZ poprosiły Ministra Zaleskiego o osobne spotkanie, które się odbyło. 
Wskazywano na wiele różnych problemów występujących w parkach narodowych, które 
wielokrotnie były zgłaszane przez ZZ, a do dzisiaj nie zostały zrealizowane. Minister 
stwierdził, iż widzi konieczność dokonania zmian kompleksowo w ustawie o ochronie 
przyrody, gdzie wiele tych spraw może zostać zapisanych.  

Na dzisiaj ZZ stoją na stanowisku, aby uruchomić najważniejszą sprawę, tj. zapisać zniesienie 
limitu na wynagrodzenia w PN i finansowanie PN w określonej wysokości z funduszu 
leśnego z przeznaczeniem również na wynagrodzenia.  

Po przemyśleniu wstępnych ustaleń w Izabelinie, ZZ doszły do wniosku, że w sytuacji kiedy 
fundusz leśny przekazałby środki finansowe do rezerwy budżetowej, nie ma żadnej pewności, 
że one zostaną przekazane na PN. Jeżeli nawet dzisiaj byłaby taka zgoda, to nie ma pewności, 
że ktoś tego nie zmieni. Dlatego ZZ zaproponowały rozwiązanie polegające na zmianie 
ustawy o ochronie przyrody poprzez zapisanie w niej: utworzenie „Funduszu Parków 
Narodowych”, który zasilany by był z wpłat, np.: 10% z funduszu leśnego oraz wpłaty z 
parków narodowych z tytułu kar. Fundusz Parków Narodowych mógłby być obsługiwany 
przez 1 przedstawiciela Pracodawców, 1 ze ZZ. Wkład środków z funduszu leśnego wyniósł 
by ok. 100 mln zł. co dałoby możliwość podniesienia płac w PN oraz wykonania zadań 
ochronnych, co już dzisiaj jest finansowane z funduszu leśnego w wysokości ok. 30 mln zł. 

Natomiast podczas spotkania u Ministra Zaleskiego w dniu 29.07.2013 r. w którym udział 
wzięli: przedstawiciele ZZ, Pracodawców oraz obecna była również za-ca Dyrektora 
Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody ds. parków narodowych. Omówiono zgłaszane 
propozycje rozwiązań prawnych, które zebrał Minister Zaleski do konsultacji. Nie podjęto 
propozycji ZZ odnośnie utworzenia funduszu PN, który w przeszłości był wielokrotnie 
przywoływany jako coś co by mogło stabilizować sytuację finansową parków, zwłaszcza w 
tych słabszych. 

Minister Zaleski zapisał zgłoszone propozycje, głównie te, które dotyczyły przekazywania 
środków finansowych na parki narodowe, np. z NFOŚ do PN czy z funduszu leśnego do 
rezerwy budżetowej ze wskazaniem na parki narodowe oraz jako priorytet, to sprawa 
zniesienia limitu na wynagrodzenia. Padła również propozycja aby Komisja Ochrony 
Środowiska… Sejmu podjęła temat finansowania PN i przejęła uzgodnioną propozycję jako 
swoje przedłożenie do zmiany odpowiednich ustaw. ZZ zdecydowały, że również wystąpią 
wspólnie do przedmiotowej Komisji z podobną prośbą.  

Obecnie będziemy oczekiwać na działania Ministra Zaleskiego, chociaż czas jest trudny z 
uwagi na wakacje poselskie w miesiącu sierpniu. 

Należy podkreślić wyjątkową jednomyślność wszystkich stron w sprawie obecnie 
najważniejszej dla pracowników PN i to jest budujące i dające nadzieję. Liczymy na 
zdecydowane działania Ministra Zaleskiego, oby tym razem zakończone pozytywnie.             

  

 


