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 W związku z wprowadzoną podwyżką wynagrodzeń w parkach narodowych ustawą 
budżetową na 2008r., Związek Leśników Polskich Parków Narodowych wyraża podziękowanie Panu 
Ministrowi i Radzie Ministrów za docenienie zaangażowania i pracy pracowników parków 
narodowych.  
Niemniej jesteśmy zmuszeni zauważyć, że podwyżka ta jedynie zmniejszyła dystans naszych 
wynagrodzeń, jaki dzieli pracowników parków narodowych od pracowników Lasów Państwowych. 
Związek Leśników Polskich Parków Narodowych od wielu lat występuje z postulatem o wyrównanie 
tych dysproporcji, niczym nie uzasadnionych i krzywdzących. Liczymy na wykorzystanie zaistniałego 
faktu zbliżenia się naszych płac i zaplanowanie w ustawie budżetowej na 2009r. wzrostu wynagrodzeń 
w parkach narodowych o kwotę kilkunastu milionów złotych w skali roku. Doprowadzi to wreszcie do 
równego traktowania pracowników pracujących na tych samych stanowiskach i z takim samym 
wykształceniem. Niewykorzystanie obecnej sytuacji spowoduje powstanie ponownej dysproporcji, tj. 
100% różnicy, jaka miała miejsce przed podwyżką. Z sytuacją taką mieliśmy do czynienia w roku 
1996 i dlatego liczymy, że się ona nie powtórzy. 
 Nadmieniamy, że w roku 2007 delegacja składająca się z przedstawicieli ZLP PN i 
Solidarności uczestniczyła w spotkaniu z Wiceministrem Finansów, gdzie zapewniano nas, że zostaną 
podjęte działania ówczesnego Rządu w kierunku zrównania płac pracowników parków narodowych i 
Lasów Państwowych. Efektem tych działań, wynikających z wystąpień wszystkich organizacji 
związkowych działających w parkach narodowych, była podwyżka dla naszych pracowników, 
zapisana we wspomnianej ustawie budżetowej na rok 2008.  
Liczymy na kontynuację obecnego Ministra Środowiska i obecnego Rządu.  
Majątku skarbu Państwa o wielkości 1% powierzchni kraju strzeże zaledwie 1600 pracowników (1100 
w budżecie i 500 w gospodarstwie) i nie jest to problem finansowy dla budżetu, jest natomiast 
problemem dla pracowników, którzy jako fachowcy najwyższej klasy i z ogromnym doświadczeniem, 
odchodzą do innych dziedzin gospodarki (lub wyjeżdżają zagranicę), powodując ogromną stratę dla 
naszej przyrody.    
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