Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
Pracowników Pożarnictwa
ZARZĄD GŁÓWNY
00-463 Warszawa ul. Podchorążych 38

NIP-5262729845

REGON-015322077

Ostrowiec Św., 17 stycznia 2020 roku

ZG-I – 03/20

Pan
bryg. Andrzej BARTKOWIAK
Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej
WARSZAWA

Szanowny Panie Komendancie,
W nawiązaniu do spotkania w dniu 13 stycznia 2020 roku, w temacie kwestii
związanych z ponadnormatywnym czasem pełnienia służby przez strażaków
Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawionych przez stronę służbową danych
tabelarycznych i wyliczeń, poniżej przekazuję uwagi i stanowisko Związku.
Zgodnie z informacją uzyskana przez Związek z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, wydatki ponoszone na wypłatę nadgodzin dla
funkcjonariuszy PSP dokonywane są z odrębnych części budżetowych i tak (…) 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. A zatem
każda podwyżka przeciętnego uposażenia skutkowała „automatycznym”
wzrostem stawki rekompensaty. Wzrosty takie od 2010 roku następowały od 1
października 2012 roku oraz od 1 stycznia 2016 roku, 2017, 2018 i 2019 roku.
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 20102019 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.
Wobec powyższego prosimy o podanie sposobu rozdysponowania/
rozplanowania pozostałych środków ponad podaną kwotę w tabeli W-4 w pozycji
Środki posiadane (126 832,50 tys. zł).

Ponadto podtrzymując zgłoszone zagadnienia i tematy przedstawione w naszym
wcześniejszym wystąpieniu (pismo ZG-I- 29/19 z dnia 25 września 2019 roku w
załączeniu) wnosimy o:
1. Dokonanie weryfikacji i sprawdzenia danych w zakresie rozliczenia funduszu
na nadgodziny strażaków,
2. Określenia nowych zasad podziału/zwiększenia dotychczas obowiązujących
limitów
finansowych
(w
ramach
poszczególnych
województw)
przewidzianych na wypłatę rekompensaty za ponadnormatywny czas służby
strażaków - dokonanie realokacji środków na rozliczenia i wypłatę nadgodzin z
uwzględnieniem pełnego pokrycia potrzeb poszczególnych regionów w tym
zakresie,
3. Wystąpienie do Ministerstwa z wnioskiem o podjęcie działań w celu
oznaczenia środków przeznaczenia na wypłatę nadgodzin strażaków.
W naszej ocenie dalsze utrzymywanie bieżącego systemu i sposobu podziału
tych środków, będzie w przyszłości potęgowało i zwielokrotniało aktualnie
występujące dysproporcje i braki w poszczególnych regionach kraju. Tylko rzetelne
podejście do tematu redystrybucji tych środków zagwarantuje nam że aktualne
wyzwanie przed jakim stoimy (zwiększenie do 100% odpłatności za nadgodziny)
pozwoli na prawidłowe ich zagospodarowanie zgodnie z zapotrzebowaniem służby
i strażaków.

Za Zarząd
Wiceprzewodniczący ZG NSZZ PP
Paweł Borek

Załącznik:
1. Pismo ZG-I- 29/19 z dnia 25 września 2019 roku

Do wiadomości:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

