24 marca 2021 roku

KOMUNIKAT
Posiedzenie w Trybie ZDALNYM
Zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne - wirus SARS-CoV-2

Aktualna sytuacja epidemiczna a przede wszystkim umacniający
się wzrastający trend trzeciej fali zachorowań, zmusza nas po raz
kolejny do korekcji planów i zastosowania szczególnych środków
bezpieczeństwa. Wbrew wcześniejszym ustaleniom aktualne Posiedzenie Zarządu
Głównego odbyło się w trybie zdalnym. Po raz kolejny pod znakiem zapytania staje
także majowy termin organizacji Obchodów 30 lecia Związku – szczegóły w części
dotyczącej ustaleń.
Realizując przyjęty plan spotkań w dniu 24 marca 2021 r., w trybie zdalnym
(z
wykorzystaniem
środków
komunikacji
elektronicznej umożliwiających
porozumiewanie się na odległość - Google Meet), odbyło się Posiedzenie Zarządu
Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa.
Podczas spotkania dokonano podsumowania działalności Związku w minionym
okresie, w tym poruszono następujące tematy:
• Omówiono i przedstawiono aktualne terminy i metodykę szczepień w Państwowej
Straży Pożarnej, w tym problem szczepień pracowników cywilnych naszej formacji
– patrz wystąpienie Związku do Ministra z dnia 22.03.2021 r. - wniosek o podjęcie
stosownych działań mających na celu objęcie pracowników cywilnych
Państwowej Straży Pożarnej szczepieniami przeciwko COVID–19 w terminie
przewidzianym dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA. (…)
https://www.zgnszzpp.pl/aktualnosc-200-22_03_2021_nszz_pp_w_s_szczepien.html

• Podjęto decyzję w/s przełożenia organizacji uroczystości 30 lecia Związku.
Dokonano rezerwacji drugiego (a właściwie trzeciego) terminu uroczystości
w Zamku w Krasiczynie, uwzgledniającego sytuację epidemiczną w Kraju. Nowym
terminem spotkania będzie 24-26 listopad 2021 roku. Miejmy nadzieję że termin
ten pozwoli nam na w pełni bezpieczny przebieg naszego święta.
• Dokonano podsumowania przebiegu spotkań w Ministerstwie SWiA (28.01.2021 r.
oraz 05.03.2021 r.) – m.in. tematy: utworzenie funduszu pomocy prawnej na wzór
policyjnego; nowej ustawy modernizacyjnej, zaawansowania prac art. 15a;
tematyka szczepień służb mundurowych; przyspieszenie prac nad legitymacjami
i dodatkiem funkcyjnym; kwestia nagród w 2021 r. (z oszczędności) w 2022 r.
fundusz nagród na starych zasadach; kwestia ewentualnych braku funduszy na
cywili – ew. przesunięcia z ministerstwa finansów; kontynuowanie działań w sprawie
środków finansowych przeznaczonych na rekompensatę pieniężną za

ponadnormatywny czas służby (nadgodziny) w Państwowej Straży Pożarnej
w latach 2010-2021 (wystąpienie).
• Podsumowano aktualny stan Projektu zmiany zapisu „art. 15a”: 25.01.2021 r.
– Federacja - Pismo skierowane do Ministra Schreibera (...) wskazanie terminu
podjęcia prac nad ustawą… Projekt ustawy w sprawie tzw. „art. 15a” wpisany do
wykazu prac legislacyjnych, 26.02.2021 r. – Wspólne Stanowisko Związków
Zawodowych PSP (…)Zarząd Główny NSZZ Pracowników Pożarnictwa,
w załączeniu przesyła wspólne Stanowisko Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ
,,Solidarność”, Związku Zawodowego Strażaków ,,Florian”, NSZZ Pracowników
Pożarnictwa z dnia 18 listopada 2020 roku. Powyższe stanowisko związków
zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej stanowi
opinię Związku do przedłożonego projektu.
https://www.zgnszzpp.pl/aktualnosc-198-26_02_2021_stanowisko_nszz_pp_art_15_a.html

• Przedstawiono wspólne wystąpienie ZZ PSP do Premiera (16 - 02 - 2021)
dotyczące ustanowienia nowego programu rozwoju dla służb mundurowych.
Szanowny Panie Premierze,
Działając w imieniu funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej
Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ ,,Solidarność”, Związek Zawodowy Strażaków ,,Florian”
oraz NSZZ Pracowników Pożarnictwa zwracają się z prośbą o przygotowanie
i wdrożenie kolejnego, wieloletniego programu rozwoju formacji resortu spraw
wewnętrznych i administracji który pozwoli na dalszy progres służb mundurowych
w Polsce. Jego realizacja przyczyni się do zwiększenia sprawności, skuteczności
i efektywności działania w służb mundurowych a tym samym znacząco wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa publicznego i ochrony obywateli. (…)
Otrzymują:
•
•
•

•

Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów,
Jarosław Kaczyński Wiceprezes Rady Ministrów,
Mariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
nadbryg. Andrzej Bartkowiak Komendant Główny PSP

https://www.zgnszzpp.pl/aktualnosc-195-16_02_2021_wspolne_wystapienie_do.html

• Przedstawiciel i uczestnik prac Zespołu Mundurowego Komendanta Głównego,
dokonał podsumowania prac które miały miejsce na przełomie stycznia, lutego
i marca 2021 r. – patrz komunikat strona KG PSP.
• Wymieniono uwagi w zakresie wprowadzania i wdrażania nowego programu
ubezpieczeniowego dla strażaków PSP STRAŻAK 5.0, w tym powołanie
międzyzwiązkowego zespołu do spraw opracowania strategii funkcjonowania
programów ubezpieczeniowych w Państwowej Straży Pożarnej. Związek
reprezentować będą: Krzysztof Wojtkowiak, Paweł Rogodziński i Dariusz
Wojcieszak. Aktualne materiały (umowy, owu, broszury, informacja tekstowa)
można znaleźć na stronie internetowej https://psp.mentor.pl/ .
• Przedstawiono zmiany w zakresie działania Fundacji
Pomocy
Poszkodowanym
Funkcjonariuszom
i
Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom
Ich Rodzin „Solidarni” – przewodnictwo w Radzie Fundacji
od 01 stycznia 2021 roku przejął Przewodniczący Krajowej
NSZZ
,,Solidarność”
Sekcji
Pożarnictwa
Przewodniczącym Rady Fundacji na 2021 rok został – kol. Bartłomiej Mickiewicz.

Podczas obrad podjęto dyskusję w zakresie otrzymywanych przez organizacje
terenowe wystąpień strony służbowej dokonującej interpretacji naszego statutu, wraz
ze wskazaniem kto jest uprawniony do reprezentowania Związku przez Komendantów
(woj. pomorskie, świętokrzyskie + info z Biura Kontroli KG PSP). Zgodnie z uzyskaną
opinią naszej Kancelarii, takie działania i wystąpienia są nieuprawnione i nie znajdują
żadnego uzasadnienia prawnego.
Dodatkowo przedstawiono informację w zakresie prowadzonych postepowań
związanych z otrzymanymi pisemnymi zgłoszeniami zastrzeżenia w trybie art. 25 (1)
ust. 7 ustawy o zawiązkach zawodowych, w bezpośrednim odniesieniu do przyjętych
w naszym Związku, rozwiązań organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem
faktu, że to statuty oraz uchwały związkowe określają swobodnie struktury
organizacyjne związków zawodowych (art. 9 ustawy), a także że zasady członkostwa
w związku zawodowym oraz sprawowania funkcji związkowych ustalają statuty
i uchwały statutowych organów związkowych (art. 10 ustawy).
Kończąc spotkanie Członkowie Zarządu Głównego wymienili się wzajemnie
życzeniami na nadchodzące Święta Wielkanocne.
Proszę przyjąć życzenia spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych. Niech
ten czas przyniesie wytchnienie i zbuduje energię do dalszych działań.

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

