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Szanowny Panie Komendancie,

W nawiązaniu do pisma BK-I-077/7/19 z dnia 09 września 2019 roku,
stanowiącego zaproszenie na spotkanie w sprawie wypracowania zasad rozdziału
środków finansowych na rekompensatę za ponadnormatywny czas służby, Zarząd
Główny NSZZ Pracowników Pożarnictwa zwraca się o przedstawienie danych według
poniższego zestawienia:
• Ilość wypracowanych nadgodzin na wykorzystane etaty oraz liczbę wakatów
w ramach poszczególnych województw z podziałem na system zmianowy
i codzienny – ostatnie 5 lat.
• Ilość godzin ponadnormatywnych z podziałem na udzielony czas wolny
i wypłaconą rekompensatę - wg podziału jak wyżej.
• Aktualna ilość etatów w odniesieniu do stanu minimalnego – według podziału
na województwa i poszczególne Komendy Miejskie/Powiatowe.
• Ilość funkcjonujących grup specjalistycznych – według rodzaju i miejsca
stacjonowania + informacja o powoływaniu grup eksperckich.
Otrzymanie tych danych pozwoli nam na przygotowanie się do wypracowania
przez Związek propozycji zasad rozdziału tych środków. Niemniej już na tym etapie
przygotowań kształtują się następujące kwestie i tematy do dyskusji:
• Temat funkcjonowania grup specjalistycznych (ew. powoływanie grup
eksperckich) – wydzielenie oddzielnej puli dla Komend, w których funkcjonują
takie grupy.
• Powrót do tematu/kwestii określenia stanów minimalnych – funkcjonowanie
rozbieżności wśród Komend, gdzie przy podobnych stanach etatowych
obniżenie stanów minimalnych ma bezpośredni wpływ na ilość
wypracowanych nadgodzin. Konieczność proporcjonalnego i wyważonego

podziału środków wraz z odpowiednim określeniem
leniem i odniesieniem do stanów
minimalnych.
• Konieczność zwię
ększenia ilości
ci etatów i dostosowanie do istniej
istniejących norm
szczególnie w przypadku
przyp
tworzenia nowych JRG - niedoszacowane ilości
etatów w przeliczeniu
eliczeniu na 1 tys. mieszkańców.
mieszka
Ważne
ne aby przy przeliczaniu
etatów było uwzględnione
uwzgl dnione tworzenie nowych JRG z dodatkowych/przyznanych
etatów.
Podjęcie
cie dyskusji i przedyskutowanie powy
powyższych problemów
emów w naszej ocenie
pozwoli na określenie
lenie nowych zasad, uwzględniających
uwzgl
cych dotychczasową
dotychczasow praktykę wraz
wnioskami zmierzającymi
cymi do pełnego pokrycia potrzeb poszczególnych regionów
w tym zakresie.
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