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Petycja
„Podwyżki dla ratowników TOPR-u realizujących zlecone przez rząd
działania z zakresu ratownictwa w Tatrach”.

Ja, niżej podpisana, domagam się:
•
•
•

zwiększenia wynagrodzeń dla ratowników TOPR-u realizujących zlecone przez rząd
działania z zakresu ratownictwa w Tatrach,
zwiększenia liczby etatów w TOPR-e,
objęcia ratowników TOPR-u, realizujących zlecone przez rząd działania z zakresu
ratownictwa w Tatrach, systemem emerytalnym umożliwiającym im wcześniejsze
przejście na emeryturę.

Uzasadnienie

Ratownicy TOPR-u realizujący zlecone przez rząd działania z zakresu ratownictwa w Tatrach
to jedni z najwszechstronniej wyszkolonych ratowników górskich na świecie. Działają
w zakresie wszystkich zagrożeń jakie niosą ze sobą Tatry, a że te są górami o charakterze
alpejskim, stawiają przed ratownikami ogromne wyzwania. Ich służba wymaga najwyższego
profesjonalizmu i poświęcenia. Ratownicy TOPR-u nieustannie się rozwijają i dzięki
ogromnemu zaangażowaniu i determinacji, osiągnęli światowy poziom. Od lat są grupą, która
tworzy światowe standardy ratownictwa górskiego. Wielokrotnie udowodnili, że idea
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ratowania życia ludzkiego jest dla nich ideą nadrzędną, dla której gotowi są oddać własne życie.
Ośmiu z nich zapłaciło tę najwyższą cenę.
Zarobki ratowników TOPR-u realizujących zlecone przez rząd działania z zakresu ratownictwa
w Tatrach są tak niskie, że zmuszają ich do podejmowania dodatkowych zajęć kosztem
wolnego czasu i rodziny. Od ratowników oczekuje się utrzymywania wysokiej sprawności
i kondycji fizycznej, a to generuje potrzebę regularnych treningów oraz szkoleń. Z tym wiąże
się potrzeba solidnego odpoczynku, który jest podstawą bezpiecznego działania w górach.
Obecnie w TOPR-e na etatach pracuje 37 ratowników. To zdecydowanie za mało. Całodobowe
utrzymanie służby w gotowości, wymaga mocnego trzonu zawodowego, stąd apel
o zwiększenie liczby etatów.
I w końcu emerytura. Zmuszanie ratowników do pracy do 65. roku życia jest nieetyczne.
Charakter tej służby wymaga doskonałej kondycji i dobrego zdrowia. Zdrowia, które
w surowych tatrzańskich warunkach i, w często wielogodzinnych, skomplikowanych,
trudnych akcjach i wyprawach, szybko się wyczerpuje. Należy pamiętać, że w dużej mierze od
ich sprawności zależy zdrowie i życie ratowanego. Dlatego ratownicy TOPR-u realizujący
zlecone przez rząd działania z zakresu ratownictwa w Tatrach powinni mieć możliwość
wcześniejszego przejścia na emeryturę.
Uprzejmie proszę o przychylne rozpatrzenie moich postulatów.
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Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) zamieszczamy informacje na temat
przetwarzania danych osobowych.
Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane
osobowe, jest Beata Sabała-Zielińska, ul. Gronik 25B, 34-511 Kościelisko, e-mail:
sabalazielinska@gmail.com, tel. 607388950
Jak się ze mną skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich
danych osobowych?
Napisz na adres e-mail: sabalazielinska@gmail.com
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przeze mnie?
Przetwarzam Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zebrania podpisów pod
petycją do Mateusza Morawieckiego, Premiera Rządu. Zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się ze mną mailowo, bądź
telefonicznie. Będę przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.
Czy musisz podać swoje dane osobowe?
Wymagam podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zebrać podpisy
pod petycją do Mateusza Morawieckiego, Premiera Rządu: imię, nazwisko, adres
zamieszkania. Podanie Twoich danych jest dobrowolne.
Gwarantuję spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych,
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz prawo wnieść skargę
w związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych do organu nadzorczego,
którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Komu udostępnię Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe zostaną udostępnione następującemu podmiotowi: Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów, Departament Spraw Obywatelskich, Al. Ujazdowskie 1/3,
00-583 Warszawa
Jak długo przechowam Twoje dane osobowe?
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Przechowam Twoje dane osobowe przez czas trwania zbierania podpisów lub do momentu
wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które
z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
Czy przekażę Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Nie
Czy przetwarzam Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)
w sposób wpływający na Twoje prawa?
Nie
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