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Szanowny Panie Komendancie,
W nawiązaniu do pisma BT-I-0754/55-2/18 z dnia 23 lipca 2018 roku dotyczącego
flag i banerów zamieszczanych na pojazdach eksploatowanych w jednostkach
organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz wydawanych przez Komendantów
poleceń usuwania oflagowania i oznakowania pojazdów dokonanych w ramach
ogólnopolskiej akcji protestacyjnej Federacji Związków Zawodowych Służb
Mundurowych, w imieniu Zarządu Krajowego ZZS „FLORIAN” i Zarządu
Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa, wzywamy Pana Komendanta do
wycofania/odwołania powyższego pisma i działań podejmowanych przez podległych
Panu Komendantów.
Jak Pan zapewne wie, ZZS „FLORIAN” oraz NSZZ Pracowników Pożarnictwa
podjęły akcje protestacyjną poprzedzoną referendum wśród funkcjonariuszy. Wyniki
tego referendum oraz obowiązujące w Polsce prawo przesądzają o legalności tej akcji.
Symbolem każdej takiej akcji są flagi związkowe zamieszczane na budynkach
i pojazdach Państwowej Straży Pożarnej. Gwarantuje nam to zarówno Konstytucja RP
i wydane na jej podstawie ustawy, jak i statuty poszczególnych organizacji związkowych
regulujące zasady współpracy z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
z Komendantem Głównym PSP.
Występując przeciwko symbolom związkowym pod pretekstem przestrzegania
regulaminów, łamane są podstawowe uprawnienia związków zawodowych. Pragnę
poinformować, że czekamy w tej sprawie na stosowną opinię, która w przypadku
niezaprzestania działań szkodzących związkom zawodowym ułatwi zaplanowanie
dalszych kroków prawnych.

W historii Państwowej Straży Pożarnej i w historii organizacji społecznych
reprezentujących interesy naszych funkcjonariuszy spotykamy się po raz pierwszy z tak
ewidentnym łamaniem praw związkowych przez kierownictwo służbowe Państwowej
Straży Pożarnej. Nawet kierownictwo resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji nie
wystąpiło przeciwko postulatom wysuniętym przez Federację Związków Zawodowych
Służb Mundurowych, mając świadomość, że postulaty te są korzystne nie tylko dla
funkcjonariuszy PSP, ale dla funkcjonariuszy wszystkich pozostałych służb. Trwające
w tej sprawie rokowania służą znalezieniu rozwiązań, które dadzą się pogodzić
z możliwościami Budżetu Państwa, i nikomu innemu do głowy nie przyszło, żeby
działania związków zawodowych w jakiś sposób torpedować.
Jeżeli Pan tego nie wie, pragniemy przypomnieć, że postulaty mają na celu
ustabilizowanie sytuacji kadrowej poprzez radykalne zwiększenie nakładów na wzrost
uposażeń funkcjonariuszy z jednoczesnym przywróceniem uprawnień emerytalnych,
które obowiązywały do 31 grudnia 2012 r., wprowadzenie odpłatności za tzw.
nadgodziny, odmrożenia waloryzacji płac oraz wprowadzenie trzydziestodniowego
okresu absencji chorobowej z zachowaniem 100 procent uposażenia.
Wierzymy, że niniejszy wniosek zostanie niezwłocznie spełniony i z obrotu
prawnego wycofane zostaną polecenia ewidentnie naruszające prawo.
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