KOMUNIKAT
Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa
w/s wprowadzenia

elementów tzw. strajku włoskiego

Realizując harmonogram i wdrażając formy protestu określone uchwałą
Rady Federacji ZZ SM nr 4/II/2018 z dnia 11 lipca 2018 r., na spotkaniu
w dniu 16 sierpnia 2018 r. Komitet Protestacyjny Federacji Związków
Zawodowych Służb Mundurowych postanowił przejść do kolejnego etapu
prowadzonej akcji protestacyjnej tj. wprowadzenia elementów tzw.
strajku włoskiego.
Powodem takiej decyzji jest niezrozumiały dla strony związkowej brak
porozumienia w sprawie postulatów złożonych stronie ministerialnej, choć jak
dotąd obie strony zapewniają chęć zawarcia porozumienia, toczą się też nadal
negocjacje, które nie przybliżają do oczekiwanych rozwiązań.
Zarząd Główny NSZZ Pracowników Pożarnictwa w ramach aktualnie
prowadzonej akcji solidarnościowej, w tym zaostrzenia jej form, zaleca
organizacjom terenowym Związku przygotowanie się do wprowadzenia
elementów „Protestu Włoskiego” i udziału w Ogólnopolskiej Manifestacji Służb
Mundurowych w Warszawie. W tym w szczególności:
• Kontynuację
dotychczasowych
działań
(m.in.:
oflagowanie
i oznakowanie jednostek oraz pojazdów + akcja wysyłania listu do
Prezesa Rady Ministrów),
• Podjęcie szczegółowych działań w zakresie przestrzegania przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy w służbie (m.in. podczas prowadzonych
działań ratowniczych, ćwiczeń oraz warunków służby, wyjazdy
z pełnymi obsadami …),
• Skrupulatne stosowanie przepisów w zakresie systemu i czasu służby
(m.in. przestrzeganie harmonogramów służby, dyżurów domowych
oraz urlopów),
• Ścisłe i szczególnie dokładne wykonywaniu działań około ratowniczych
(czynności
administracyjno-organizacyjno-prawne
w
zakresie
dokumentacji, procedur, regulaminów ....wszystko w ramach przepisów
i prawa),
• Ograniczenie/zaprzestanie wykonywania zadań nieujętych w zakresie
obowiązków służbowych strażaka (np. wszelkich prac remontowobudowlanych, koszenie trawników, pielenie...)
• Zintensyfikowanie działań
informacyjno-medialnych
w zakresie
trwającego protestu, wysuwanych postulatów i akcji solidarnościowej
(np. informowanie społeczeństwa o proteście podczas „otwartej
niedzieli” i innych akcji społecznych).

Pamiętajmy iż brak bezpośredniej formy oraz możliwości okazywania
naszego niezadowolenia, nie może uderzać w zadania i czynności do jakich
zobowiązaliśmy się składając ślubowanie i do jakich została powołana nasza
formacja. Przyjęte i realizowane dopuszczalne formy protestu nie mogą
zagrażać życiu lub zdrowiu ludzkiemu oraz wiązać się z jakimkolwiek
przerwaniem pracy jak również naruszać zasad podległości służbowej
strażaka.
Obserwując i popierając działania pozostałych Związków Zawodowych
wchodzących w skład federacji należy pamiętać iż ponadto możliwymi
formami prowadzenia akcji protestacyjnej jest np. organizacja przez Związek
Zawodowy „Akcja Honorowego oddawania Krwi”. Decyzję o zakresie i formie
prowadzenia takich akcji proszę podejmować w porozumieniu i przy
współpracy z innymi organizacjami związkowymi.
Mając na uwadze iż do tej pory nie wszystkie Związki Zawodowe
działające w strukturach PSP prowadzą protest i popierają nasze działania,
a przede wszystkim to że jako strażacy nie mamy możliwości efektywnego
i aktywnego protestu bez groźby narażenia się na odpowiedzialność służbową
a nawet karną, proszę o ścisłe przestrzeganie zaleceń i zasad prowadzenia
naszego protestu.
Pamiętajmy że prowadzona akcja/protest jest tylko formą wyrażenia
naszych opinii a nie narzędziem i celem samym w sobie.
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