08 kwietnia 2020 roku

KOMUNIKAT
STAN EPIDEMII W POLSCE
Zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne - wirus SARS-CoV-2

Podejmując aktualne wyzwania stojące przed Związkiem w obliczu zagrożeń
związanych z koronawirusem SARS-Cov-2 oraz zadań i ograniczeń wprowadzonych
ogłoszonym stanem epidemii, w dniu 07 kwietnia 2020 r,, odbyło się Posiedzenie
Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników
Pożarnictwa. Spotkanie po raz pierwszy w historii naszej organizacji odbyło się w trybie
spotkania zdalnego.
Wprowadzony w Polsce stan zagrożenia epidemicznego oraz aktualnie
obowiązujący od 20 marca 2020 r. stan epidemii, postawił nowe zadania i wyzwania
nie tylko przed naszą służbą, ale przede wszystkim przed strażakami bezpośrednio
zaangażowanymi w działania sanitarno-epidemiologiczne związane z koronawirusem.
Wyrażając troskę o maksymalne zabezpieczenie naszych funkcjonariuszy, jako
przedstawiciele wszystkich central związków zawodowych działających w Państwowej
Straży Pożarnej, w dniu 11 marca 2020 roku wystąpiliśmy do Komendanta Głównego
z wnioskiem o opracowanie/przedstawienie Procedur obowiązujących strażaków
podczas prowadzonych działań związanych z wirusem, wraz z zapewnieniem
niezbędnych indywidualnych środków ochronnych oraz opracowania i zapoznania
funkcjonariuszy PSP z procedurami postępowania z wirusem SARS-CoV-2.
Kontynuacją tej tematyki było omówienie wystąpienia Związku, z dnia 18 marca
2020 r. do Komendanta Głównego, o podjęcie na szczeblu centralnym działań w celu
przyjęcia/wypracowania procedur, równorzędnych lub równoległych w stosunku do
pozostałych
służb
podejmujących
działania
sanitarno-epidemiologicznych,
związanych z wirusem SARS-CoV-2 (m.in.: zautomatyzowanie i przyspieszenie
procedury badania na obecność wirusa, wprowadzenie jednolitych rozwiązań
w zakresie zachowania prawa do 100 proc. uposażenia dla strażaków, którzy zostaną
poddani kwarantannie lub zachorują, wprowadzenie ujednoliconych zasad
postępowania dla Komend w przypadku obecności funkcjonariusza mającego kontakt
z osobą przebywającą na kwarantannie, bądź powracającą z za granicy kraju,
przenalizowanie sytuacji strażaków pełniących dyżury przy namiotach znajdujących
się przy szpitalach, wskazanie na niewystarczającą ilość zakupionych środków
ochrony indywidualnej. Odpowiedź Komendanta Głównego zawierająca wskazania
i odniesienia do aktualnie obowiązujących procedur i odpowiedzi na zadane pytania
można zobaczyć na naszej stronie:
https://zgnszzpp.pl/aktualnosc-147-03_04_2020_pismo_komendanta_glownego.html .

Dokonując podsumowania zadań i wystąpień Związku, w minionym okresie,
szczególną uwagę zwrócono na poniższe tematy:
• Uzgodnienie i określenie Zasad podwyżek w 2020 roku – Funkcjonariusze,
uzgodniono podczas spotkania w dniu 23.12.2019 przedstawicieli Ogólnopolskich
Związków Zawodowych z Kierownictwem KG PSP, Cywile, uzgodniono podczas
spotkania w KG w dniu 26.02.2020 w/s podziału funduszu nagród i zapomóg
(protokoły z zapisami ustaleń znajdują się w posiadaniu związków zawodowych
i zawierają zapis konieczności uzgodnienia ze stroną społeczną odpowiednich
szczebli zasad podziału w/w kwot środków na podwyżki.
• Sprawa nadgodzin – zasady rozdziału dodatkowych środków finansowych na
rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby w 2020 roku. Omówiono
przedstawione przez stronę służbową danych tabelarycznych i wyliczeń na
spotkaniu w dniu 13.01.2020 oraz odpowiedzi KG z dnia 26.02.2020 w zakresie
odniesienie się do sposobu naliczania środków przez MSWiA + Tabele z danymi.
Aktualnie trwa proces zbierania danych dotyczące tych środków w trybie dostępu
do informacji publicznej i opracowanie wystąpienia w tej sprawie do Ministra SWiA.
Komenda Główna PSP – dokonała podziału dodatkowych środków na wypłatę
nadgodzin według dotychczasowych zasad i wyliczeń – nie uwzględniono wniosku
ZG dokonanie realokacji środków na rozliczenia i wypłatę nadgodzin
z uwzględnieniem pełnego pokrycia potrzeb poszczególnych regionów, w tym
zakresie (patrz pismo z dnia 17 stycznia 2020 roku + komunikat z poprzedniego
Zarządu).
• Działania FEDERACJI ZZ SM, w tym inicjatywy i spotkania Ministerstwa SWiA ze
związkami zawodowymi służb mundurowych MSWiA (17.12.2019 i 24.03.2020).
Głównym tematem były: styczniowe podwyżki dla funkcjonariuszy służb podległych
MSWiA wynikające z podpisanego 8 listopada 2018 r. porozumienia oraz projektu
ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych
nadzorowanych przez MSWiA. Założenia przewidują m.in. Przedemerytalny
dodatek motywacyjny (dodatki: pierwszy po 25 latach służby, a drugi po 28,5),
Wyżywienie lub ekwiwalent za wyżywienie, Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
wypoczynkowy lub dodatkowy, Wzmocnienie ochrony prawnej funkcjonariuszy… .
Najwięcej uwag, przedstawiciele Federacji, zgłosili pod adresem świadczenia
motywacyjnego, które najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy zachęcić ma do
pozostania w służbie. Stronie związkowej zależało na usunięciu tych zapisów, które
zagrażały powszechności tego rozwiązania (opinia Związku z dnia 03.04.2020).
• Tematykę prac nad ustawą o wprowadzeniu tzw. trzeciego sygnału (...), w dniu
14.02.2020 odbyło się inauguracyjne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds.
Trzeciego Sygnału dla Pojazdów Uprzywilejowanych. Celem jest przygotowanie
ustawy o wprowadzeniu tzw. trzeciego sygnału, ułatwiającego pracę służb,
przyspieszającego działania dla ratowania życia - w spotkaniu uczestniczyli także
goście zaproszeni goście funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej: Paweł
Staniec oraz Dariusz Wojcieszak oraz inżynier Piotr Rek.
• Omówiono zapisy przyjętego protokołu Zespołu Komendanta Głównego ds.
przeglądu przepisów dot. pełnienia służby strażaków PSP.
• Działania Fundacji Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom
Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom Ich Rodzin „Solidarni” oraz

zaawansowanie prac nad wprowadzeniem nowego programu ubezpieczeniowego
dla strażaków PSP - STRAŻAK 5.0 (warunki są uzgodnione i gotowe do podpisania)
- ze względu na aktualne warunki, umowa będzie podpisana, w trybie obiegowym
przez Związki Zawodowe działające w PSP.
• Dokonano podsumowania ostatnich wystąpień i działań Związku w tym m.in.
następujące wystąpienia skierowane do KG PSP: z dnia 2020-03-03 - ZG-I-08/20
- wystąpienie w sprawie możliwości nadania wyższego stopnia w korpusie
aspirantów + możliwość uzupełnienia kwalifikacji zawodowych (Z22 i Z23); z dnia
2020-03-11 - ZG-I-10/20 – wystąpienie w sprawie rozliczania (ewidencjonowania)
czasu służby strażaka skierowanego na naukę do szkoły lub ośrodka szkolenia
PSP; z dnia 2020-03-16 - ZG-I-11/20 – wystąpienie w/s ograniczania naliczania i
wypłaty rekompensaty strażakom systemu codziennego; z dnia 2020-03-30 - ZG-I16/20 - Zapytanie w/s nowego Przepisu Kwalifikacyjnego - przedstawienie
prawidłowego i zgodnego z rozporządzeniem trybu przenoszenia strażaków na
nowe stanowiska.
Ponadto omówiono stopień zaawansowania spraw organizacyjnych obchodów
30 LECIA NSZZ Pracowników Pożarnictwa w dniach 21-23 października 2020 roku na
Zamku w Krasiczynie. Ostateczne decyzje i działania, w tym zakresie, będą
podejmowane adekwatnie do rozwijającej się sytuacji w zakresie zagrożenia
epidemicznego w kraju.
Wstępnie ustalono termin kolejnego Posiedzenia Zarządu Głównego:
24-25 czerwca 2020 roku.
Zakończenie tego nietypowego posiedzenia Zarządu Głównego Związku
nastąpiło przekazaniem życzeń Wielkanocnych dla wszystkich strażaków i ich bliskich.
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