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KOMUNIKAT ZJAZD
Konferencja w trybie zdalnym (webinarium ZOOM)
12 listopada 2020 roku (czwartek)
Rzeczywistość w jakiej obecnie działamy i żyjemy a w szczególności
nabierająca tempa i przybierająca na sile epidemia SARS-COV 2 w Polsce i
na świecie, wymusza od nas niestandardowych działań. I tak po raz
pierwszy w historii organizacja i obrady Krajowej Konferencji Związku w
2020 roku ograniczona została do trybu zdalnego (webinarium ZOOM
opartego na łączach i infrastrukturze internetowej) w dniu 12 listopada
2020 roku. Jako funkcjonariusze służb mundurowych (policjanci, strażacy, strażnicy graniczni)
znaleźliśmy się w pierwszym szeregu walki z nieznanym zagrożeniem. Jako Związek stanęliśmy także
przed nowymi wyzwaniami i formami działania – począwszy od procedur obowiązujących
funkcjonariuszy PSP w działaniach w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 a kończąc na zmianach
organizacyjnych w codziennej działalności naszej Organizacji.
Nie należy przy tym zapominać, iż właśnie ten burzliwy okres jest rokiem JUBILEUSZU 30 LECIA
NSZZ Pracowników Pożarnictwa. Ostatecznie przyjęto podjęto Uchwałę w/s przełożenia organizacji
uroczystości na przyszły rok (maj/październik) - czas po zakończeniu pandemii, pozwalający na w pełni
bezpieczny przebieg naszego święta. Wstępnie ustalono nowy termin obchodów na 26/28 maja 2021
roku – Krasiczyn Zespół Zamkowo-Parkowym według wcześniejszych ustaleń.
Zgodnie z wcześniej przyjętymi ustaleniami podczas Konferencji przedstawione zostało
Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
Pracowników Pożarnictwa od października 2019 r. do listopada 2020 r.. Zakresem sprawozdania objęte
i przedstawione zostały m.in.: następujące tematy:
• DZIAŁANIA ZWIĄZKU - zagrożenia związanych z koronawirusem SARS-Cov-2 – począwszy od
wspólnego wystąpienia trzech Związków Zawodowych PSP z dnia 11 marca br. i wystąpienia z dnia
18 marca br. Zarządu Głównego NSZZ PP w sprawie procedur i zabezpieczenia strażaków
podejmujących działania sanitarno-epidemiologicznych, związanych z wirusem SARS-CoV-2.(…);
wystąpienia z dnia 16 kwietnia br. w/s Kontroli-Prewencja (kontroli zewnętrznych
funkcjonariuszom pionu kontrolno-rozpoznawczego), kończąc na wystąpieniach
z 12 października br. w sprawie: wyjaśnienia przyczyny odmowy przez Komendanta
Miejskiego PSP w Przemyślu wypłaty dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla
zdrowia lub uciążliwych, zawartych w Rozporządzeniu MSWiA oraz rozważenie
możliwości doposażenia jednostek dokonujących pomiar temperatury na przejściach
granicznych w sprzęt i urządzenia pozwalające na dokonywanie takich czynności
w warunkach jesienno-zimowych lub ograniczenie udziału naszych funkcjonariuszy w tego
typu działaniach. Ponadto wystąpiono i uzyskano Opinie Kancelarii w poniższych
sprawach powiązanych z aktualną sytuacją epidemiczną: Opinia prawna w przedmiocie
harmonogramu czasu pracy strażaka i możliwości zmiany jego systemu pracy + Opinia
prawna w przedmiocie skierowania/delegowania do walki z wirusem Sars-Cov-2
strażaków posiadających kwalifikacje ratownika medycznego do działań w szpitalach.
•

Uzgodnienie/Określenie Zasad PODWYŻEK w 2020 roku - 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
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(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.” Odbyły się spotkania uzgodnieniowe w tym zakresie:
23.12.2019 i 26.02.2020 – Spotkanie w KG – w/s uzgodnienia zasad rozdziału podwyżek uposażeń
(23.12.19r.) funkcjonariuszy PSP oraz (26.0220r.) cywile.
•

NADGODZINY – zasady rozdziału środków finansowych na rekompensatę pieniężną za
ponadnormatywny czas służby - 2019/2020 rok – systematyczne zbierano dane dotyczące tych
środków dokonując ich weryfikacji wraz z udostępnieniem danych do poszczególnych województw
(w trybie dostępu do informacji publicznej); Wystąpienia w sprawie niedoboru środków w trybie
dostępu do informacji publicznej + Pytanie o przeliczniki i sposób podziału na poszczególne
województwa. Przygotowano wystąpienie do MSWiA w tej sprawie określenia nowych zasad
podziału/zwiększenia dotychczas obowiązujących limitów finansowych + wniosek o oznaczenie
środków przeznaczenia na wypłatę nadgodzin strażaków – ze względu na aktualnie wprowadzony
stan epidemii, przesunięto termin wysłania wystąpienia do Ministra.
(osoby zainteresowane wyliczeniem aktualnej wysokości dostępnych środków w danym
województwie proszę o kontakt)

•

MINISTERSTWO Spraw Wewnętrznych i Administracji / FEDERACJA Związków Zawodowych
Służb Mundurowych - W okresie tym możemy wyróżnić zasadnicze nurty i tematykę działań:
Rozdział i realizacja PODWYZEK 2020 roku - Spotkania 04 grudnia 2019 roku, 17 grudnia 2019 roku
Ministrowie spotkali się ze związkami zawodowymi służb mundurowych MSWiA. Jednym
z głównych tematów rozmowy były styczniowe podwyżki dla funkcjonariuszy służb podległych
MSWiA.
Rządowy projekt ustawy o wsparciu służb mundurowych – MSWiA 17 luty 2020 roku , 24 marca
2020 roku - Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb
mundurowych nadzorowanych przez MSWiA + Spotkanie z Ministrami w/s realizacji zapisów
porozumienia.
Propozycjach zmiany art. 15a ustawy emerytalnej - 29 września 2020 roku - Szef MSWiA rozmawiał
ze związkowcami o propozycjach zmiany art. 15a; 12 października 2020 roku - Pismo MSWiA
w sprawie art.. 15a; 09 listopada 2020 roku - projekt zmiany w art.15a wraz z uzasadnieniem i oceną
skutków regulacji /OSR/.
Rozwiązań Tarczy Antykryzysowej dla służb mundurowych - Tarcza antykryzysowa 3.0.
Pozostawienie prawa funkcjonariuszom do dodatkowego zasiłku opiekuńczego oraz prawa do
100% uposażenia (kwarantanna + chorobowe).

•

KOMENDA GŁÓWNA Państwowej Straży Pożarnej / ZWIĄZKI ZAWODOWE Państwowej Straży
Pożarnej - WSPÓŁPRACA – omówiono tematykę i zakres Spotkań z Kierownictwem PSP (09 grudnia
2019 r., 23 grudnia 2019 r., 13 stycznia 2020 r ., 22 stycznia 2020 r., 26 luty 2020 r., 15 października
2020 r.); Prace w ZESPÓŁACH Komendanta Głównego PSP: ZESPOŁU Komendanta Głównego
ds. przeglądu przepisów dot. pełnienia służby strażaków PSP oraz ZESPOŁU Komendanta Głównego
ws. opracowania zmian w wymaganiach funkcjonalno-użytkowych i normach należności
przedmiotów umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo przedstawiono
opinie i stanowiska Związku jakie zostały przedstawione w okresie objętym sprawozdaniem
WYSTĄPIENIA Związku oraz działania organizacji Terenowych - Związek na bieżąco reagował na
zgłaszane problemy oraz realizował zadania przyjęte podczas Zjazdu i posiedzeń Zarządu Głównego
m.in.: wystąpienie z dnia 03 marca 2020 roku w/s Korpusu Aspirantów (Z22 i Z23); wystąpienia
z dnia 11 marca 2020 roku i 08 maja 2020 roku w/s Czasu Służby-Szkolenia (temat nie został

•
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zamknięty i będzie kontynuowany w najbliższym okresie); wystąpienia z dnia 17 marca 2020 roku
w/s Nadgodziny w Systemie 8h; wystąpienia z dnia 02 lipca 2020 roku do Przewodniczącego Komisji
Administracji i Spraw Wewnętrznych w/s problemu strażaków posiadających pełne uprawnienia
emerytalne a nie podlegających zapisom w zakresie dodatku przedemerytalnego, poprzez
niezaliczenie czasu pracy kiedy funkcjonariusz zatrudniony był jako pracownik cywilny i służył
w jednostkach ochrony przeciwpożarowej przed rozpoczęciem służby w PSP (projekt wsparcie służb
MSWiA) - Treść wszystkich wystąpień i otrzymanych odpowiedzi była wysyłana do Członków
Zarządu Głównego w wersji elektronicznej (scan pdf). Dodatkowo pomimo ograniczeń
spowodowanych wprowadzeniem stanu epidemicznego działalność organizacji zakładowych
przebiegała w sposób regularny odnosząc się nie tylko do nowych wyzwań i sytuacji związanych
z koronawirusem. I tak miedzy innymi podejmowano interwencje w sprawach aktualnie będących
przedmiotem występujących problemów i zaniepokojenia w poszczególnych komendach na
terenie Kraju.
Dodatkowo podczas prezentacji sprawozdania przedstawiono podsumowanie działań
podejmowanych na szczeblu Forum Związków Zawodowych, Fundacji Pomocy Poszkodowanym
Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom Ich Rodzin „Solidarni” oraz
przedstawiono POGRAM I WARUNKI UBEZPIECZENIA nowego program ubezpieczeniowy dla strażaków
PSP - STRAŻAK 5.0
Zachęcamy do skorzystania z nowego programu i warunków - można sobie zwiększyć ochronę
ubezpieczeniową bez żadnej karencji na starcie. Wszystkie materiały (umowy, owu, broszury, informacja
tekstowa) zostały umieszczone na stronie internetowej: https://psp.mentor.pl/
Treść wniosków oraz podjętych uchwał i stanowisk będzie podstawą dalszych działań oraz
wystąpień Związku w ramach realizacji ustaleń w/w Konferencji.
Szczególne podziękowanie za wsparcie, dyscyplinę i zrozumienie dla tej szczególnej formy obrad
Zjazdu. Pomimo tego iż możemy być pewni że już nic nie będzie takie samo… życzę wszystkim abyśmy już
w przyszłym roku spotkali się i bez przeszkód świętowali nasz jubileusz, tym razem bez żadnych
ograniczeń i w pełnym zdrowiu . Czego w imieniu własnym i Zarządu Głównego Wam życzę.
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