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PRACOWNICY 

PARKÓW NARODOWYCH 
 
W nawiązaniu do odpowiedzi Prezesa Zarządu Związku Pracodawców Polskich 

Parków Narodowych Pana Dyrektora Jerzego Misiaka na pismo Związku Leśników Polskich 
Parków Narodowych, w którym Związek wyraził gotowości do zawarcia z Pracodawcami 
Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Dla Pracowników Parków Narodowych obecnie 
obowiązującego, wyjaśniamy co następuje:  
 Akceptacja i podpisanie obowiązującego obecnie PUZP daje pracownikom 
parków narodowych jedyną możliwość na utrzymanie dotychczasowych zapisów 
Układu.   
W każdym innym przypadku pracownicy utracą zapisane przywileje wynikające z niniejszego 
Układu. Należy wskazać, iż obecne zapisy w PUZP wynikają z tego, iż kiedy były one 
uzgadniane, przewidywały to ówczesne przepisy ustawowe, które się z czasem zmieniły i 
dzisiaj są dużo mniej korzystne. Zaproponowany przez Pracodawców PPN miesiąc wrzesień 
do rozmów ze stroną Związkową nie daje możliwości i czasu na zarejestrowanie tych zmian 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, gdyż termin na rejestrację wynosi 3 miesiące i to 
w sytuacji braku uwag ze strony Ministra Pracy... PUZP według Kodeksu Pracy, obowiązuje 
do 31 grudnia 2012 r. Po tym terminie, zmiana obecnego Układu nie wchodzi w grę. Z 
nowym rokiem może powstać tylko nowy PUZP i to na zasadach obowiązującego dzisiaj 
prawa, z wysokością odpraw emerytalnych obecnie obowiązujących i wysokością obecnie 
zapisanych nagród jubileuszowych i bez 13 pensji.  
 
 Jak z powyższego wynika, konsekwencje nie podpisania obecnie obowiązującego 
PUZP z Pracodawcami są poważne dla pracowników parków narodowych, ponieważ 
obecne zapisy utracilibyśmy bezpowrotnie. 
 
ZLP PN zdecydował się na niniejsze pismo z uwagi na różne głosy dochodzące do Związku z 
parków narodowych. W dalszym ciągu liczymy na zrozumienie obecnej sytuacji przez 
dyrektorów parków narodowych i podjęcie decyzji o podpisaniu ze stroną Związkową 
obecnie obowiązującego PUZP. Jednocześnie jesteśmy gotowi do rozmów wobec chęci 
wprowadzenia zmian do obecnego Układu przez stronę Pracodawców, na co wskazały 
wszystkie organizacje Związkowe we wspólnym stanowisku przekazanym ostatnio 
Pracodawcom. Należy przypomnieć, iż obecny PUZP był zawsze negocjowany z udziałem 
przedstawiciela dyrektorów. W negocjacjach nad PUZP dyrektorów reprezentował Dyrektor 
Ojcowskiego PN. Pan Rudolf Suchanek. 
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