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W nawiązaniu do pisma Pana Ministra z dnia 20 marca 2014 r. zn.spr.DLP-III-0760-
1/11656/14/WH dotyczącego odpowiedzi na stanowisko Rady Krajowej ZLP PN z dnia 20-21 
lutego 2014r., Związek Leśników Polskich Parków Narodowych informuje, co następuje: 
 

Zdziwienie musi budzić przyjęty przez Pana Ministra sposób interpretacji przepisów 
dotyczących sprawowanego nadzoru nad parkami narodowymi. Bezspornym winno być, że 
zakres spraw poddanych nadzorowi Pana Ministra został w treści art. 9 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. wskazany jedynie przykładowo.  Aby nie wchodzić w gołosłowną polemikę 
koniecznym jest zapoznanie się ze stanowiskiem doktryny prawa. Poniżej zacytowane zostało 
stanowisko Pana Krzysztofa Gruszeckiego przedstawione w Komentarzu do art.9 ustawy o 
ochronie przyrody z podkreśleniem najistotniejszych fragmentów wypowiedzi.  
 
,,Zgodnie z postanowieniami art. 9 ust. 2 u.o.p. zakres nadzoru sprawowanego przez Ministra 
Środowiska obejmuje w szczególności działania parków narodowych wymienione w tym 
przepisie. Z posłużenia się przez ustawodawcę w komentowanym rozwiązaniu zwrotem, „w 
szczególności”, wynika, że wyliczenie to ma jedynie przykładowy charakter, a przedmiotem 
nadzoru mogą być także inne sfery działalności parków narodowych. Taka otwartość zakresu 
nadzoru nie wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Umożliwia bowiem ingerowanie we 
wszystkie sfery funkcjonowania parków narodowych, nawet te, które są domeną działania 
innych organów administracji. Szkolnym tego przykładem mogą być warunki pracy 
pracowników parków narodowych. Z jednej strony bowiem jest to domena działań 
Państwowej Inspekcji Pracy, z drugiej może być ona na podstawie komentowanego 
rozwiązania nadzorowana przez ministra właściwego do spraw środowiska. Dublowanie 
uprawnień nadzorczych nie wydaje się zaś najlepszym rozwiązaniem.,,  
 
Uchwała Związku Leśników Polskich Parków Narodowych, w sprawie  podjęcia działań 
dyscyplinujących wobec pana dyrektora Janusza Kochanowskiego bezpośrednio dotyczy 
warunków pracy pracowników parków narodowych. Tak więc zachowanie Pana Ministra 
należy traktować jako odmowę merytorycznego zbadania sprawy podniesionej w Uchwale.  
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Mając na uwadze, że sprawę zachowania dyrektora Janusza Kochanowskiego uważa Pan za 
wyjaśnioną, Związek Leśników Polskich Parków Narodowych wnosi o przesłanie w trybie 
art. 2 ustawy z 6.9.2001 r., o informacji publicznej, o przesłanie wszelkich zebranych przez 
Pana dokumentów dotyczących zarzutów kierowanych przeciwko dyrektorowi Januszowi 
Kochanowskiemu, które pozwoliły Panu ustalić, że nie znajdują potwierdzenia 
 przedstawione przez ZLP PN zarzuty. Dokumenty winny być przesłane w formie pisemnej 
na adres ZLP PN, lub w formie elektronicznej na adres, zlp-pn@wp.pl.  Wybór dogodniejszej 
dla Pana formy pozostawiamy Panu Ministrowi.  

Oczekujemy dochowania 14 dniowego terminu na dostarczenie wnioskowanej 
informacji. 
 
           Jednocześnie wnosimy o zweryfikowanie przedstawionego w treści pisma z dnia 20 
marca 2014 r., stanowiska. 

 
 
 
 
 
             z upow. Rady Krajowej ZLP PN 
               Przewodniczący 
 
               Piotr Kozłowski 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do wiadomości: 
Prezydent R.P., 
Prezes Rady Ministrów, 
Dyrektor Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody, 
ZLP w RP, 
Związki Zawodowe w parkach narodowych, 
Parki Narodowe. 

KONTO: GBS MOSINA, O/PUSZCZYKOWO, Nr 26 9048 0007 0000 7302 2000 0001    zlp-pn@wp.pl     www.zlppn.pl 
REGON: 630757439   NIP:  777 3067 808    KRS: 103761               62-040 PUSZCZYKOWO, ul. WYSOKA 5 


