
Protest włoski – PSP 
 
W nawiązaniu do komunikatu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 16 
sierpnia 2018 r. znak F-12/K/2018 Prezydium Zarządu Krajowego Związku Zawodowego 
Strażaków „FLORIAN” rekomenduje wdrożenie z dniem 20 sierpnia 2018 r. następujących 
elementów tzw.,, protestu włoskiego”: 
1. Szczegółowe wykonywanie obowiązków służbowych w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa i higieny służby strażaków podczas ćwiczeń oraz działań ratowniczych. 
(Do tej formy protestu jako związki zawodowe mamy pełne prawo z uwagi na kompetencję 
związków zawodowych w zakresie nadzorowania bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno na 
podstawie ustawy o związkach zawodowych oraz naszego statutu). W ramach tej formy 
protestu funkcyjni związku zawodowego oraz poszczególni strażacy mogą m.in: 
a) dokonywać drobiazgowej kontroli/samokontroli kompletności oraz sprawności środków 

ochrony indywidualnej strażaka z raportowaniem stwierdzonych braków i niesprawności 
do właściwych przełożonych służbowych oraz do wiadomości struktur związku, 

b) dokonywać drobiazgowej kontroli zapewnienia bhs podczas prowadzonych ćwiczeń 
z raportowaniem stwierdzonych nieprawidłowości do właściwych przełożonych 
służbowych (w tym nie przystępowania do ćwiczeń przy braku spełnienia 
obowiązujących bhs) 

c) bezwzględnego żądania wody do picia (w ilościach umożliwiających zaspokojenie 
potrzeb) dla strażaków wypełniających zadania służbowe w warunkach atmosferycznych 
(w tym przy temperaturach pow. 25 st. C) 

2. Drobiazgowe wykonywanie obowiązków służbowych w zakresie przestrzegania 
obowiązujących w PSP procedur dysponowania sił i środków do działań ratowniczych oraz 
prowadzenia działań ratowniczych z uwzględnieniem ich rodzaju, ze szczególnym 
uwzględnieniem np. procedur dot. owadów błonkoskrzydłych. 

3. Przestrzeganie zakresów obowiązków strażaków – ze szczególnym uwzględnieniem nie 
wykonywania zadań niewchodzących w obowiązki strażaków (takich jak np. prace 
budowlane, rozbiórkowe, utrzymywanie terenów zielonych itp.). 

4. Drobiazgowe przestrzeganie przepisów dotyczących systemu oraz czasu służby. Chodzi 
o bezwzględne przestrzeganie przychodzenia do służby według wynikających z prawa 
półrocznych harmonogramów służby i brak tolerowania niezgodnej z prawem pragmatyki 
dotyczącej dysponowania do służby strażaków w sposób niezgodny z tymi harmonogramami 
(np. w oparciu o niemające umocowania prawnego miesięczne grafiki/harmonogramy, czy 
dysponowanie telefoniczne z uwagi np. na absencję urlopową czy chorobową). 

  
Możliwe jest również: 
5. Organizowanie przez struktury związków zawodowych akcji oddawania krwi przez 

strażaków – krwiodawców – będzie to efekt prospołeczny, ale z drugiej strony uciążliwy 
dla strony służbowej, bowiem biorąc pod uwagę, że po oddaniu krwi strażak musi mieć 
zapewniony dzień wolny od służby (otrzymuje zwolnienie z obowiązku świadczenia w tym 
dniu pracy). 

6. Uruchomienie przez związki zawodowe szkoleń we wszystkich jednostkach 
organizacyjnych PSP z przepisów w sprawie bhp strażaków oraz czasu służby. Dobrze 
byłoby aby te szkolenia były prowadzone przez funkcyjnych związków zawodowych. 
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