12 grudnia 2019 roku

KOMUNIKAT
W dniach 10-11 grudnia 2019 roku w sali konferencyjnej Hotelu Daglezja
w m. Kórnik ( k / Poznania, woj. Wielkopolskie ), odbyło się Posiedzenie Zarządu
Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników
Pożarnictwa. Spotkanie rozszerzone zostało o przedstawicieli Wielkopolskiego
Zarządu Wojewódzkiego Związku. Posiedzenie rozpoczęto od podsumowania obrad
Krajowej Konferencji Delegatów wraz ze sposobem realizacji przyjętych uchwał
i zgłoszonych wniosków.
Kontynuacją tej tematyki było omówienie spraw organizacyjnych
przyszłorocznych obchodów 30 LECIA NSZZ Pracowników Pożarnictwa - Wstępnie
przyjęto wzór medalu ( tryb indywidualny + tryb instytucjonalny ). Medal nadawany
będzie według zasad i regulaminu opracowanego przez Zarząd Główny.
Główną część obrad zdominowała prowadzona przez Związek, akcja zbierania
danych w zakresie zmieniających się właśnie płatności dotyczących nadgodzin
(płatność 100%). Dokonano omówienia przekazanych przez KG PSP danych
statystycznych w zakresie ilości wypracowanych nadgodzin, stanów minimalnych
oraz informacji o grupach specjalistycznych. Ponadto podsumowano przebieg
spotkania w dniu 01 października br. przedstawicieli central związków zawodowych
PSP z kadrą kierowniczą Komendy Głównej PSP, w zakresie wypracowania zasad
rozdziału dodatkowych środków finansowych na rekompensatę pieniężną za
ponadnormatywny czas służby.
Wobec trudności z pozyskaniem danych (w szczególności w zakresie
finansowym) zgodnie z decyzją Konferencji Związku, wystosowano w trybie
informacji o dostępie do informacji publicznej wystąpienia/zapytania do MSWiA, KG i
KW oraz Wojewodów.
Zgodnie z odpowiedzią Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w zakresie „rewaloryzacji” środków na ten cel – (…) każda podwyżka przeciętnego
uposażenia skutkowała automatycznym wzrostem stawki rekompensaty.
Wzrosty takie od 2010 roku następowały od 1 października 2012 r. oraz od 1
stycznia 2016 r., 2017,2018 i 2019 rokoku. (…) W 2010 roku na „nadgodziny” ujęto
kwotę 100 mln zł, a stawka za jedną nadgodzinę wynoszącą wtedy 60% z 1 / 172
przeciętnego uposażenia, czyli 60% z 3.945,32 zł, co daje 13,76 zł za jedną
nadgodzinę.
Przy każdorazowej podwyżce przeciętnego uposażenia budżet PSP był
również zwiększany w zakresie wydatków relacjonowanych do uposażenia, w tym
łączna skalkulowana kwota przeznaczana na rekompensatę pieniężną,

dodatkowo wzrastała takim samym procentem jak wzrost przeciętnego
miesięcznego uposażenia.
W 2019 roku przeciętne miesięczne uposażenie wynosi 5.560,01 zł, co
oznacza, że wzrosło o 40,93% wobec uposażenia z 2010 roku, a zatem na
przestrzeni 2010 - 2019 do kwoty 100 mln zł „dołożono” 40.930 tys. zł ( wzrost
o 40,93% ), czyli w 2019 roku w planie wydatków powinna być skalkulowana
kwota 140.930 tys. zł.
Otrzymane w tym trybie dane z poszczególnych Komend, w dalszym ciągu
wymagają dalszej weryfikacji oraz sprawdzenia gdyż w znaczący sposób odbiegają
od sposobu ich wyliczenia podanego przez MSWiA. – uwaga istnieje możliwość
pozyskania tych danych z poszczególnych województw po mailowym zapytaniu!
Kontynuując obrady omówiono przebieg spotkań w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji:
31 października 2019 roku - Spotkanie Ministra
Mariusza Kamińskiego z przedstawicielami związków zawodowych PSP oraz
04 grudnia 2019 roku – Spotkania Ministrów (minister Mariusz Kamiński wraz
z wiceministrem Maciejem Wąsikiem) ze związkami zawodowymi służb
mundurowych MSWiA – patrz komunikaty strona www.
Omówiono tematykę i przebieg tych spotkań m.in. wprowadzenie rozwiązań
motywujących (dodatki: pierwszy po 25 latach służby, a drugi po 28,5), zmian
związanych z ochroną prawną funkcjonariuszy, koniecznością rozwiązania kwestii
związanej z artykułem 15a ustawy emerytalnej oraz przeanalizowano aktualne
możliwości wypłaty podwyżek planowanych w 2020 roku.
Przyjęto stanowisko Związku iż wypłata i rozdział tych środków winien
nastąpić według zasad i ustaleń Federacji Związków Zawodowych Służb
Mundurowych – patrz pismo Federacji do Ministra SWiA z dnia 10 grudnia 2019
roku.
… Zgodnie z zapisami par. 2 porozumienia „Od dnia 1 stycznia 2020 roku
funkcjonariusze otrzymają podwyżkę w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł
brutto na etat (wraz z nagrodą roczną).”; „Podwyżki uposażenia o kwoty, o których
mowa w ust. 1 i 2, zostaną przyznane dla każdego funkcjonariusza w równej
kwocie, uwzgledniającej wzrost wszystkich składników uposażenia oraz nagrody
rocznej.”
Ponadto przedmiotem obrad były m.in. następujące tematy:


Informacja / Sprawozdanie z prac ZESPÓŁU Komendanta Głównego ds.
przeglądu przepisów dot. pełnienia służby strażaków PSP.



Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków
Państwowej Straży Pożarnej - Według wcześniejszych uwag i opinii związku
( MSWiA negatywna opinia – tryb ustawowy ). Aktualnie według naszej oceny
brak jest możliwości powołania Zespołu KG oraz wejścia przedstawicieli
Związku w jego skład - do momentu wyjaśnienia statusu projektu
i umocowania prawnego procedury opiniowania i pracy nad nim ( kwestia
rozpoczęcia nowej ścieżki legislacyjnej ) + Pisemne odniesienie się do złożonych
uwag + uwagi RCL.



Problem
interpretacji
i
praktycznego
zastosowania
„Przepisu
Transportowego KG PSP” – kwestia zapisu dotyczącego „bezpłatnego
użyczenia” - rozliczenie kosztów transportu na Konferencję - zapytanie do
Komendantów o podstawę obciążenia Związku kosztami przejazdu wobec
wystąpienia w trybie § 15 ust. 1 pkt 4 ( bezpłatnego użyczenia pojazdu ) !



Przedstawiono aktualne warunki nowego program ubezpieczeniowego dla
strażaków PSP - STRAŻAK 5.0 – priorytetem jest konieczność podpisania
nowej umowy oraz uruchomienie programu ( w wersji poprawionej ).
Przedłużanie i dalsze trwanie w dotychczasowym układzie oraz systemie,
działa na naszą niekorzyść, ( a przede wszystkim ubezpieczonych ).
Będzie to powodować odchodzenie od ubezpieczenia i dalsze zmniejszanie
grupy ubezpieczonych objętych naszym programem i pomocą Fundacji.

Podjęto decyzję o poparciu inicjatywy upamiętnienia młodego strażaka, który
zginął na służbie – Skwer asp. Michała Tomiaka + tablica i kamień – Poznań,
skwer przy ul. Piaśnickiej - według wniosku i wystąpienia Wielkopolskiego Zarządu
Wojewódzkiego w Poznaniu.
Dodatkowo w trakcie obrad dokonano wręczenia ORDERU 100 – lecia
Odzyskania Niepodległości przez Polskę NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników
Więziennictwa dla kol. Zbigniewa Rogozińskiego.
Kończąc wspólne posiedzenie Zarządu Głównego i Wielkopolskiego Zarządu
Wojewódzkiego Związku dokonano tradycyjnego przełamania się opłatkiem wraz
z przekazaniem życzeń Bożonarodzeniowych i Noworocznych dla wszystkich
strażaków i ich bliskich.

z koleżeńskim pozdrowieniem
Krzysztof Hetman
(-) Przewodniczący ZG NSZZ PP

