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UCHWAŁA NR ol.loglzol.s

D o I n oś l qs ki ego Zarzqd u W oj ew Ód z ki e go 77S,, F l o ri a n,,

z dnia L4 września 2oL5 roku

w sprawie form protestu.

W zawiqzku z do ogÓ|nopo|skiej akcji protestacyjnq Do|noś|qski Zarzqd WojewÓdzki Zwiqzku Zawodowego
StrażakÓw ,,F|orian,, we Wrocławiu informuje, że w akcji protestacyjne biorq udział jednostki organizacyjne PSP na terenie
wojewÓdztwa w ktÓrych znajduj q się Zarzqdy Terenowe 7ZS ,,F|orian,,. Akcja protestacyjna prowadzona jest zgodnie z
wytycznymi okreś|onymi w uchwa|e nr 07 /tŻ/tL z dnia L5.t2,2011. roku Zarzqdu Krajowego Zwiqzku Zawodowego StrażakÓw

,,Florian".

Zarzqd Do|noś|qski 7ZS ,,F|orian,, popiera działania protestacyjne pozostaĘch organizacji zwiqzkowych
działajqcych w strukturach PSP, wie|e naszych postulatÓw pozostaje zbieżnych i w ce|u ujednolicenia działa zobowiqzuje
Zarzqdy Terenowe ZZS ,,F|orian,,do wprowadzenia następujqcych form protestu:

t. Nie uczestniczymy w szkoleniach jednostek OSP realizowanych przez Komendy Miejskie i Powiatowe
PSP na terenie wojewÓdztwa do|noś|qskiego.

Zawiesza się obsługę przez funkcjonariuszy PSP wsze|kich zawodÓw oSP.
Strażacy nie biorq udziału w imprezach i pokazach, na ktÓre sq zapraszani.
Strażacy nie biorq udziału w wyjazdowych ćwiczeniach na obiektach.
Strażacy nie uczestniczq w kontro|i inspekcji gotowości operacyjnej (|Go) przeprowadzanych przez

grupy operacyjne KG PSP i KW PsP oraz kontro|e Wewnętrzne przeprowadzane przez KM/P PsP.
6. Strażacy nie uczestniczq w ćwiczeniach praktycznych rozwinięć bojowych i szko|eniu na terenie JRG.
7. Strażary nie będq przekazywali informacji o zdarzeniach do mediÓw.

Jednocześnie przypominamy, że wszystkie formy protestu przyjęte przez Z'wiqzek w grudniu 2011 roku oraz
wymienione w Komunikacie Prezydium Zarzqdu Krajowego z dnia 26 września 2015 roku nie zostaĘ uchy|one i nada|
obowiqzujq'

W akcji mogq brać udział rÓwnież strażacy i pracownicy cywilni nie zrzeszeni w Z7S ,,F|orian,,, jednak konieczne
jest sporzqdzenie w każdej jednostce organizacyjnej Iisty poparcia akcji protestacyjnej z imionami, nazwiskami i podpisami osÓb
popierajqcych protest i chcqcych przyłqczyć się do akcji.

o formach protestu został poinformowany Do|noś|qski Komendant WojewÓdzki we Wrocławiu.
7arzqd WojewÓdzki 7ZS ,,F|orian,, podejmie działania w ce|u podpisania porozumienia z: NSZZ So|idarność,

Sekcjq RegionaInq Pożarnictwa oraz NSZZ PracownikÓw Pożarnictwa na szczeb|u wojewÓdzkim, w powyższym brzmieniu'
Podpisane porozumienie zostanie złożone do Komendanta Do|noślqskiego we Wroctawiu i rozpowszechnione w strukturach
ZZS ,,Florian".

W załqczeniu postu|aty z dnia t4.t2.20Ltr.
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Związku Zawgdowego StrażakÓtv oo FLoRIA|{oo

z dnia 14 grudnia 2011 roku

Złviązek Zawadowy StrażakÓw ''FLORIAN' mając na uwadze trudną
sytuację funkcjonariuszy Paristwowej Straży Pożarnej domaga się
wprowadzenia systemorł"ych rozwiązaił mających na celu poprawę
warunkÓw pracy i płacy wg. niżej wymienionych postu|atÓw:

Wzrost uposażen funkcjonariuszy PSP od 20l2 roku.
Utrzymanie obecnie obowiązujących zasad emerytalnych dla
fu nkcj onari u szy pe-łni ących służbę \yr az ze sposobem naliczania.
Ujednolicenie zasad emerytalnych dla funkcjonariuszy przyjętych do
służby po 0l stycznia 1999 roku.

Rozwiązanie kwestii nadgodzin powstałych i nieroz|iczonych r'v okresie
od 01.07"2005 roku do 30.06.2010 roku.

Realny wzrost rekompensaty za ponadnormatywny czas służby do l00%
z Il|7? średniego uposazenia straŻaka.

Urealnienie budzetÓw na wvdatki rzeezpwe w Komendach Powiatowvch
Mie-iskich PSP.
Poprawa warunko.uv bezpieczelistwa i higieny pracy' \Ą. stużbie PsP
W tym opracowanie i wdrr:zenie ergonomicznych rozwięan w zakresie
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WTANCZtr,WTtr,
Zarząd Krajowy ZZS ,,F|arian'o w zrviązku z narastającym niezadowoleniem

i pogarszającą się sytuacją w służbie nviązaną z brakiem waloryzacji uposażeri
funkcjonariuszry, niejasnych planowanych zmian ustawy emer-vtalnej, ustawy
o racjon*lizacji uposażeri służb mundurowych araz, |ekceważącego traktowania
funkcjonariuszy Pa stw-owej straży Pożarnej w kwestii wzrostu rvynagrodzeli rł. 2012
roku podjął uchwałę o akcji protestacyjnej. Termin rozpoczęcia akcji zostanie ustalon.v
w ścislej wsp lpracy z Federacją Związkriw Zawodow.ych Służb Mundurowych.
Działania i formy protestu w posfaci akcji propagandowej' komunikatÓwo konferencji
prasow'Ych jak rÓwnież manifestacji s|uź mundurowvch będą realizorvane zgodnie
z llstawą o zrviązkach zawodowych' Ustawą o rozrt"iązy'waniu sporÓw zbiorowyeh oraz
Statutem ZZS ,,F|arian'' w szczegrÓlności poprzezl

Organizorvanie spotka otwartych we rvsz.ystkich jednostkach organizacy'jnych PSP
rv celu przedslawienia rzeczyw'istej sytuacji rv PSP.
Ol1 agorvani e strazni c i sam*chodow poiarniczvch.
Stosowanie wsze|kich form protestu włoskiego pcldczas w.ykonvwania zadat'i

słuzbow1'ch'

l,aprzestanie wJ.kon.v.wania szkei|efr i ćrviczen Otaz ograniczenie do minimum
prac gospodarczy'ch rv straznicach.
Rygoryst!,,czne ptnestrzeganie przepisÓw bezpieczenstwa i higien.Y. pracy podczas
dz.ia|a ralorvniczo gaśniczych '
organizowanie na poziomie ZarządÓw WojewÓdzkictr Z7.s .oFlorian'' spotkan
z włatlzami wtljewÓdztrv i parlanrentarzystami na swoim terenie"

LJstalenie wspÓlnych d'ziałafl z otganizaciami związkowynri skupionynri w Federac.ii

Zrviązk rł' Zawodowych Służb M undurowy ch zrzesza'iącej funkcjonari uszy" Policj i 
"

Strazy Granicznej. Pałistrvowej Straż.ł Pożanej i Słuzby Więziennej.
Ilrfonrrowanie strony słuzbow.ej o nastrojach i ewentrralnych skutkach w s;'tuacji
wprow'adzenia niekorzy'stnych zmtan enery'talnych i braku wzrostu wynagr.odzen.

C1,'kliczne organizowanie pikiet słuib mundurou1'.ch rv terminach koordyrrowanych
przezPrezydium ZK i Federac"ię Zw.iązktiw Zawodorv."*ch Słuzb Mundurłlrvych.
Organizacja ogÓlnopolskięj Manil.estacji Słtlżb Mundurowycłr w Warszart'ie.
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