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STANOWISKO
Zarządu Krajowego ZZS Florian z dnia 27 września 2018 roku w sprawie
propozycji realizacji postulatów Federacji Związków Zawodowych Służb
Mundurowych

Zarząd Krajowy ZZS Florian docenia i wyraża swoje zadowolenie z częściowej
akceptacji postulatów Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych
i przyjmuje to jako działanie we właściwym kierunku do osiągnięcia pełnego
porozumienia w celu realizacji wszystkich postulatów.
Zarząd Krajowy ZZS ,,Florian” stoi na stanowisku, iż propozycje złożone na
spotkaniu w dniu 21 września 2018 roku przez Pana Ministra Joachima
Brudzińskiego są niewystarczające i wymagają wprowadzenia korekt. Tym samym
uznaje, że nie wygasły przesłanki do dalszej kontynuacji akcji protestacyjnej
i odwołania udziału naszego związku zawodowego w manifestacji zaplanowanej na
2 października 2018 roku. W odniesieniu do poszczególnych postulatów w zakresie
brzegowych warunków podpisania porozumienia Zarząd Krajowy ZZS Florian
zajmuje poniższe stanowisko:
1. W

zakresie

postulatu

o

przyznanie

dodatkowych

środków

finansowych na wzrost uposażeń w kwocie 650 zł.
Mając na uwadze wzrost uposażeń zagwarantowany w ustawie modernizacyjnej
(średnio 309 zł) kwota kolejnej podwyżki w wysokości 250 zł od 1 lipca 2019 roku
jest niewystarczająca.

2. W zakresie postulatu dotyczącego zmian w systemie emerytalnym.
Zarząd Krajowy ZZS Florian przyjmuje przedstawioną propozycję zakładającą
usunięcie kryterium osiągnięcia 55 lat życia.
3. W zakresie wprowadzenia pełnopłatnych nadgodzin.
Zarząd Krajowy ZZS Florian przyjmuje przedstawioną propozycję polegającą
na

wprowadzeniu

100

%

płatnych

nadgodzin

naliczanych

w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym. Stoimy na stanowisku, iż
naliczanie równoważnika finansowego winno odbywać się w oparciu
o rzeczywiste uposażenie funkcjonariusza.
4. W zakresie wprowadzenia pełnego uposażenia za pierwsze 30 dni
zwolnienia lekarskiego.
Zarząd Krajowy ZZS ,,Florian” ze zrozumieniem przyjmuje złożoną propozycję
i traktuje ją jako krok w dobrym kierunku do odwrócenia niekorzystnych
i niepotrzebnych zmian wprowadzonych przez poprzedni rząd. ZZS ,,Florian”
akceptuje przedstawioną propozycję bez wprowadzania kryterium miejsca
i sposobu pełnienia służby przez funkcjonariuszy.
Zarząd Krajowy ZZS ,,Florian” uważa za w pełni zasadne rozwiązanie problemu
funkcjonariuszy przyjętych do służby po 1 stycznia 1999 roku. Wyrażamy gotowość do
dalszych prac w celu wypracowania kompromisu w zakresie ,,art.15a”. Tym samym
opowiadamy się za zrównaniem statusu funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz
pierwszy po 1 stycznia 1999 roku z przyjętymi przed tą datą.
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