Bartkowa 23- 25 października 2019 roku

KOMUNIKAT
"... szukajmy celów, które nas łączą, a nie tych, które dzielą"

W dniach 23-25 października 2019 roku w ośrodku „STALOWNIK” w Bartkowej nad
Jeziorem Rożnowskim, odbyły się obrady Krajowej Konferencji Delegatów Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa. Realizując przyjęty program
konferencji dokonano podsumowania i oceny działalności Związku od października 2018 r. do
października 2019 r., udzielając absolutorium Zarządowi Głównemu za w/w okres. Przyjmując
rezygnację kol. Damiana Piejko, przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu Głównego.
Nowym Członkiem Zarządu został kol. Witold Kazienko reprezentujący województwo
podkarpackie.
Kontynuując obrady przedstawiono prezentację i propozycje organizacji przyszłorocznego
JUBILEUSZU 30 LECIA ZWIĄZKU. Ostatecznie przyjęto, iż uroczystości zostaną
zorganizowane w terminie 21-23 października 2020 roku w Zespole Zamkowo-Parkowym
w Krasiczynie, czyniąc Zarząd Główny odpowiedzialnym za organizację i oprawę Naszego
Święta.
Omawiając i dyskutując nad aktualną sytuacją w służbie, zwrócono szczególną uwagę na:
 Podsumowanie przebiegu/zakończenia Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej Federacji ZZ
SM, w tym realizacja zapisów Porozumienia z Ministrem z dnia 08 listopada 2018 roku –
wzrost wynagrodzeń funkcjonariuszy, likwidacja wymogu ukończenia 55 lat przy
przechodzeniu na emeryturę + pełnopłatne (100%) nadgodziny dla wszystkich służb
mundurowych resortu.
 Przedstawiono informację z przebiegu prac Zespołu Komendanta Głównego do spraw
przeglądu i analizy funkcjonowania przepisów dotyczących pełnienia służby przez strażaków
PSP.
 Omówiono zmiany w ustawie o związkach zawodowych oraz zmiany w Kodeksie Pracy
w zakresie dyskryminacji i mobbingu.
W trakcie obrad i dyskusji panelowych przedyskutowano tematy związane m.in.: współpracą
i współdziałaniem Związków Zawodowych, omówiono wystąpienie/odpowiedź KG w/s zmian
przepisu transportowego, oraz przedstawiono projekt zmian z dnia 24 września 2019 roku
rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby
strażaków Państwowej Straży Pożarnej (wypracowano stanowisko będące podstawą opinii
Związku). Dodatkowo podjęto dyskusję w zakresie konieczności uregulowania i ujednolicenia na
terenie Kraju, rozwiązań dotyczących stanowiska Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa
Medycznego PSP.
Szczególną uwagę delegaci poświecili tematowi nadgodzin - zasady podziału/zwiększenia
dotychczas obowiązujących limitów finansowych (w ramach poszczególnych województw)
przewidzianych na wypłatę rekompensaty za ponadnormatywny czas służby strażaków.

Zobowiązano władze Związku do kontynuowania dotychczasowych działań zmierzających do
dokonania realokacji środków na rozliczenia i wypłatę nadgodzin, ze szczególnym
uwzględnieniem i koniecznością otrzymania danych w tym zakresie.
Podczas obrad przedstawiciele Mentora S.A. dokonali przedstawienia i prezentacji
PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO dla funkcjonariuszy, pracowników i emerytów PSP,
wraz z deklaracją podpisania tych warunków i uruchomienia programu „Strażak 5.0 do końca
bieżącego roku. Bezpośrednio po w/w prezentacji i dyskusji w zakresie przedstawionych
warunków i przedłużającego się czasu wprowadzenia ich w życie, kol. Marek Garniewicz
przedstawił sprawozdanie z działalności naszej Fundacji „Solidarni” będącej bezpośrednim
beneficjentem powyższego programu ubezpieczeniowego.
Niestety, można powiedzieć że stało się to standardem, a właściwie znakiem
rozpoznawczym obecnego Kierownictwa Komendy Głównej, Delegaci na Konferencji Związku
nie mieli możliwości osobistego spotkania się Komendantem lub jego przedstawicielem…
Kończąc Konferencję, przedstawiono aktualny zakres prac i działania Zarządu Głównego
m.in.: temat rozdziału środków na podwyżki, w tym sprawa zasilenia budżetów poszczególnych
Komend – kłopoty z bilansowaniem budżetów oraz liczeniem kwoty podwyżki i środków
przeznaczonych na ten cel w budżetach poszczególnych komend + temat przesunięć środków
płacowych na wypłatę nadgodzin, temat obligatoryjnych kontroli i analiz oświadczeń
majątkowych funkcjonariuszy - pytanie o celowość i wyznacznik prowadzenia tego postępowania,
sprawa rozliczania czasu służby dla Honorowych Dawców Krwi. ujednolicenie stosowanych
przepisów (rozwiązania cywilne a rozwiązania w służbie) – zwolnienie 100 % płatne,
ponowienie/kontynuacja wystąpienia w/s problemu strażaków oficerów po cywilnych studiach,
którzy deklarują podniesienie kwalifikacji w drodze doskonalenia zawodowego uprawniającego
do kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi.
Treść wniosków oraz podjętych uchwał i stanowisk będzie podstawą dalszych działań oraz
wystąpień Związku w ramach realizacji ustaleń w/w Konferencji.
Szczególne podziękowanie dla członków Zarządu oraz wszystkich którzy włączyli się
w organizację Konferencji oraz delegatów wykazujących inicjatywę i aktywnie biorących udział
w obradach. Jeszcze raz dziękuję za wsparcie i głos w dyskusji.
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