25 października 2021 roku

KOMUNIKAT
Posiedzenie w Trybie HYBRYDOWYM

Krasiczyn 21-22 październik 2021 roku
Podczas posiedzenia ZG NSZZ PP w dniach 21-22 października 2021 roku
w Krasiczynie poruszono następujące tematy:
1. Tematy organizacyjne związane z planowaną uroczystością obchodów 30 lecia
Związku, które odbędą się w dniach 24-26 listopada 2021 roku wraz z Krajową
Konferencją Związku:
- zatwierdzono program uroczystości
- ustalono zasady wyboru i ilość delegatów z poszczególnych województw,
- termin zgłaszania delegatów do 29 października br.
- dokonano ustaleń dotyczących przebiegu uroczystość i Krajowej Konferencji
Związku
Szczegółowe ustalenia przekazane zostały organizacjom wojewódzkim
członkom ZG, którzy są odpowiedzialni za organizację przybycia i zapewnienie
udziału delegatów.
2. Podsumowano spotkania i rozmowy prowadzone w Ministerstwie SWiA z udziałem
przedstawiciela ZG NSZZ PP w sprawie realizacji porozumienia z 2018 roku
(główną kwestią podnoszoną przez Związek były planowane na lata 2022 – 2025
podwyżki dla służb mundurowych oraz propozycje strony związkowej dotyczące
artykułu 15a) zakończone podpisaniem Porozumienia w dniu 24 września 2021
roku, które gwarantuje funkcjonariuszom podwyżki w wysokości 677 zł wraz
z nagrodą roczną. Podpisanie Porozumienia poprzedzone było podjęciem Uchwały
ZG NSZZ PP z dnia 21 września 2021 roku ( link do Uchwały 21 - 09 - 2021 Stanowisko NSZZ PP w/s propozycji MSWiA (...) - Aktualności Zarządu Głównego
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa
(zgnszzpp.pl)
Zgodnie z Uchwałą ZG NSZZ nie zamyka i nie przerywa dalszych rokowań
w sprawie urealnienia i wzrostu wynagrodzeń i uposażeń w kolejnych latach.
3. W związku z uzgodnieniem w dniu 5 października 2021 roku zasad podziału
podwyżek na 2022 rok omówiono przebieg rozmów z przedstawicielami strony
służbowej, szczegóły w komunikacie z 7 października 2021 roku( link do
komunikatu: 07 - 10 - 2021 - Komunikat dotyczący uzgodnienia zasady rozdziału
podwyżek uposażeń funkcjonariuszy PSP (...) - Aktualności Zarządu Głównego

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa
(zgnszzpp.pl)
4. Podsumowano działania dotyczące
harmonogramów służby, w zakresie
prawidłowego rozliczania harmonogramu czasu pracy strażaka podczas pełnienia
służb w systemie 24/24 (rozliczanie czasu pracy 24/24) W ramach działań
i kontynuowanie tematu nadgodzin w systemie 24/24 omówiono:
- problem wysyłania strażaków na nadgodziny i problem ewentualnej zapłaty,
- kwestia funkcjonowania dyżurów domowych
- wyznaczanie i rozliczanie urlopów w tym systemie ( w tym udzielenie urlopu
strażakom bez jego wniosku, działania takie miały miejsce na terenie kraju )
- wystąpienie (ZG NSZZ PP z dnia 27 sierpnia 2021 r.) dot. systemu 24/24 przeanalizowanie i udzielenie odpowiedzi w temacie zgłaszanych wątpliwości
i nieprawidłowości dot. funkcjonowania harmonogramu służby w systemie
24/24h, wprowadzanych przez Komendantów w okresie zwiększonego
ryzyka(…)
- odpowiedź KGPSP (z dnia 13 września 2021 r.) dot. wystąpienia w sprawie
systemu 24/24 - informacja prawna w zakresie paragrafów i przepisów
podpisana przez Z-cę Dyrektora Biura Kadr KG PSP.
5. Podjęto uchwałę o dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Organizacji nowych
organizacji:
- NSZZ PP przy KM PSP w Tarnowie
- NSZZ PP przy KP PSP w Kłodzku
- NSZZ PP przy KP PSP w Świnoujściu
6. Przedstawiciele związku w zespole KG PSP w sprawie opracowania projektu
rozwiązań w zakresie kwalifikacji i uposażenia strażaków omówili dotychczasowe
prace zespołu ( odbyło się jedno spotkanie )
7. Podjęto uchwałę o skierowaniu do kancelarii prawnej zapytania w sprawie
prawidłowości braku rozliczania nadgodzin dla strażaków otrzymujących dodatek
funkcyjny ( we wstępnej ocenie ZG taki strażak może nabywać i odbierać
nadgodziny w ramach jednego okresu rozliczeniowego )
8. Omówiono i przeanalizowano informacje dotyczące prowadzonej/zapowiadanej
akcji opiniowania służbowego dużej liczby funkcjonariuszy w związku z ich
przebywaniem na krótkotrwałych zwolnieniach lekarskich. Związek nie inspirował
na żadnym etapie takich działań. Przypomniano sposób postępowania strażaków
w przypadku otrzymania opinii służbowej (z którą strażak nie zgadza się) oraz
zadeklarowano ewentualną pomoc prawną w przypadku odwołania od opinii.

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

