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Warszawa, dnia 19 kwiecień 2017r

Pan
Sebastian Chwałek
Podsekretarz Stanu
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji
02-591 Warszawa, ul. Batorego 5
Szanowny Panie Ministrze,
w odpowiedzi na pismo DP-WL-0231-9/2016/KKan z dnia 29 marzec 2017 roku dotyczącego
projektu zmian w ustawie o policji oraz niektórych innych ustaw w imieniu Związku
Zawodowego strażaków ,,Florian” przedkładam poniższą opinię.
1. W zakresie dotyczącym zmiany w art.67.1 w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o
Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, 1948, 1955 oraz z 2017 r. poz. 60 i 244) ZZS
Florian opiniuje negatywnie. Szczególnie funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej
w której działa od wielu lat kilka związków zawodowych mogą w sposób arbitralny
wyrazić swoje zdanie w tej kwestii. Mnogość związków zawodowych oczywiście
wpisuje się w formułę pluralizmu ale na tle naszych doświadczeń nie zawsze przekłada
się to na sposób rozwiązywania problemów a w szczególności na właściwe relacje w
jednostkach organizacyjnych. Nie trudno sobie wyobrazić sytuacji w której powstanie
kilka bądź kilkanaście organizacji związkowych w Policji - co niewątpliwie nie ułatwi
kierownikom jednostek organizacyjnych prowadzenia wszelkich negocjacji, uzgodnień
na różnych szczeblach struktur organizacyjnych policji.

2.

W zakresie zmian w art. 3. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Pożarnej (Dz. U.z 2016 r. poz. 603 i 960 oraz z 2017 r. poz. 60) gdzie w art. 105b po ust. 2
dodaje się ust. 2a i 2b ZZS Florian stoi na stanowisku iż najbardziej racjonalnym
rozwiązaniem w zakresie dotyczącym przedmiotowej regulacji byłoby wprowadzenie 90-cio
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dniowego okresu podczas którego strażak zachowuje 100% uposażenia. Pragnę zauważyć iż
wprowadzenie okresu 30-stu dni o którym mowa w projekcie jedynie częściowo wyczerpuje
nasze stanowisko i nie spełnia oczekiwania środowiska służb mundurowych. Wobec
powyższego pragnę przedłożyć opinię pozytywną w udzieloną w trybie warunkowym.

Z poważaniem

Otrzymują;
1.
2.

adresat
a/a

Związek Zawodowy Strażaków ,,FLORIAN” Zarząd Krajowy
ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa
Tel. (0-22) 523-31-00; fax. (0-22) 523-31-01; e-mail: przewodniczacy@zzsflorian.pl
KRS 0000172302 REGON 010232398 NIP 536-11-07-093

