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UCHWAŁA
Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa
w sprawie zapowiedzi regulacji uposażeń i wynagrodzeń dla funkcjonariuszy
i pracowników służb mundurowych podległych resortom Spraw Wewnętrznych
oraz Sprawiedliwości

Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
Pracowników Pożarnictwa obserwując i oceniając wprowadzane w ostatnim
okresie zmiany systemowe w służbach mundurowych, w tym zapoznając się z
niedawnymi informacjami dotyczącymi propozycji podwyżek uposażeń w 2016
roku dla funkcjonariuszy i pracowników podległych resortom Spraw
Wewnętrznych i Sprawiedliwości,
wyraża dezaprobatę i zdecydowany sprzeciw
wobec braku realizacji postulatów Federacji Związków Zawodowych Służb
Mundurowych w tym zakresie.
Wprowadzane ograniczenia uprawnień socjalnych funkcjonariuszy, oraz
brak akceptacji dla projektu nowej ustawy modernizacyjnej na lata 2016-2019,
powoduje narastanie rozgoryczenia i niezadowolenia naszego środowiska, które
znajduje ujście i wyraz w akcjach protestacyjnych.
Kontynuując wcześniejsze działania, solidaryzujemy się z prowadzonymi
działaniami innych związków, oraz wyrażamy poparcie przedstawianym
żądaniom i postulatom w zakresie:
• zwiększenia nakładów na funkcjonowanie poszczególnych formacji, do
poziomu umożliwiającego sprawną realizację zadań ustawowych (w tym
pokrycia kosztów aktualnie realizowanego wzrostu dodatku z tytułu
wysługi lat);
• odmrożenia waloryzacji funduszu wynagrodzeń funkcjonariuszy i
pracowników oraz zrekompensowanie w przyszłym roku wysokości tych
uposażeń o wskaźnik skumulowanej inflacji wyliczony w latach 2009 –
2014;

•
•

•

•

wdrożenia
zapowiadanych
ustaw/programów
modernizujących
poszczególne służby na lata 2016-2019;
zwiększenia aktualnie obowiązującej wysokości stawki procentowej
rekompensaty za przedłużony czas służby, poprzez dążenie i ostateczne
wprowadzenie rozwiązań kodeksowych dla strażaków Państwowej Straży
Pożarnej oraz pozostałych służb;
dostosowania programów szkolenia i doskonalenia zawodowego
funkcjonariuszy i pracowników do zachodzących zmian i bieżących
potrzeb formacji;
uzupełnienia przepisów gwarantujących funkcjonariuszom korzystającym
ze zwolnień lekarskich prawo do zachowania 100% uposażenia jeżeli ich
choroba ma związek ze szczególnymi właściwościami lub warunkami
służby, oraz wprowadzenie okresu przejściowego.

W ramach prowadzonych działań, oraz poparcia i wspierania inicjatyw
zmierzających do poprawy sytuacji funkcjonariuszy i pracowników służb
mundurowych, NSZZ Pracowników Pożarnictwa postanawia m.in.:
• zaprzestanie lub ograniczenie do niezbędnego minimum wykonywania
prac remontowo-gospodarczych
• uzupełnienie oflagowania jednostek i pojazdów pożarniczych na terenie
całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa
osób, sprzętu i mienia.
• bojkotowanie (w celu wywarcia nacisku i wyrażenia protestu) wszelkich
form kontroli i inspekcji przez jednostki nadrzędne;
• zintensyfikowanie
działań informacyjno-medialnych w zakresie
trwającego protestu, wysuwanym postulatom i akcji solidarnościowej;
• prowadzenia akcji solidarnościowej.
Decyzję o zakresie i formie prowadzenia akcji solidarnościowej
(w ramach wspólnych działań), podejmą poszczególne organizacje NSZZ
Pracowników Pożarnictwa w porozumieniu i przy współpracy z innymi
organizacjami związkowymi.
Dodatkowo podjęto przygotowania do rozpoczęcia akcji protestacyjnej
Związku, polegającej na ograniczeniu działań strażaków wyłącznie do
podejmowania interwencji związanych z ratowaniem zagrożonego życia
ludzkiego, mienia i środowiska.

„Mając na względzie powyższe, apelujemy do wszystkich osób
decyzyjnych, a przede wszystkim do obecnych władz rządowych o poważne
potraktowanie wysuniętych przez organizacje związkowe służb mundurowych
żądań. Bezpieczeństwo Państwa i obywateli powinno być dla wszystkich celem
priorytetowym.”
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