Krajowa Konferencja Delegatów
NSZZ PRACOWNIKÓW POŻARNICTWA
KRASICZYN 24 – 26 listopada 2021 roku

KOMUNIKAT ZJAZD
W dniach w dniach 24 – 26 listopada 2021
roku w Zespole Zamkowo - Parkowym w Krasiczynie,
odbyły się obrady Krajowej Konferencji Delegatów
Niezależnego
Samorządnego
Związku
Zawodowego Pracowników Pożarnictwa połączone
z obchodami jubileuszu 30 lecia Związku. Z uwagi na
zaistniałą sytuację epidemiczną Konferencja oraz Jubileusz odbył się z zachowaniem
podwyższonych środków bezpieczeństwa i zaostrzonym rygorze sanitarnym. Aktualne obrady
stanowią pierwsze od dwóch lat bezpośrednie spotkanie Delegatów Związku oraz uczczenie
przypadającego w zeszłym roku XXX lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego Pracowników Pożarnictwa.
Realizując przyjęty program konferencji dokonano podsumowania i oceny działalności
Związku od listopada 2020r. do listopada 2021r.. Biorąc pod uwagę iż organizacja i obrady
Krajowej Konferencji Związku w 2020 roku ograniczona została do trybu zdalnego, bez
podejmowania uchwał i stanowisk, w głosowaniu uwzględniono poprzedni okres
sprawozdawczy udzielając absolutorium Zarządowi Głównemu za okres od października
2019r. do listopada 2021r..
Podczas obrad Zjazdu omówiono i przedstawiono następujące tematy i zagadnienia:
• Omówienie Zasad i Procedur Bezpieczeństwa obowiązujących w trackie konferencji oraz
działań związku związanych z zagrożeniem związanych z koronawirusem SARS-COV-2
w tym wystąpienie z dnia 22.03.2021 r. do MSWiA w/s szczepień Pracowników Cywilnych
- 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. (…)
• Temat nadgodzin – zasady rozdziału środków finansowych na rekompensatę pieniężną
za ponadnormatywny czas służby. Dokonano szczegółowego omówienia działań
podejmowanych przez Związek (pierwsze wystąpienie Związku datuje się na 25 września
2019 roku) a kończąc na informacji Komendanta Głównego PSP z dnia 18 sierpnia 2021
roku skierowana do Komendantów Wojewódzkich: (…) Pamiętajmy iż w ostatnich latach
tylko NSZZ Pracowników Pożarnictwa zauważyło ten problem i podjęło działania w celu
jego rozwiązania. Obecnie, po naszych działaniach, KW otrzymały już sztywne wytyczne
o ilości środków w województwach, co jest ogromnym sukcesem naszego związku.
Niestety podczas prowadzonych prac okazało się, iż środki są nierówno podzielone na
województwa, tym samym trwają dalsze działania Związku mające na zmianę obecnego
podziału.
• Przedstawiono rozwiązania Nowego Projektu Ustawy Modernizacyjnej w tym działania
zmierzające do podpisania Porozumienia pomiędzy MSWiA a związkami zawodowymi
służb mundurowych. Podkreślenia wymaga tutaj trudny proces negocjacji w tym nasza
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Uchwała z 21 września 2021r. ogłaszająca gotowość do podjęcia akcji protestacyjnej
w ramach wspólnych działań Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych…
Ostatecznie Porozumienie podpisano w dniu 24 września 2021r. po spotkaniu w KG PSP
z Ministrem Wąsikiem - Mając na uwadze aktualną sytuację (aprobatę największych
organizacji), oraz przyjmując wyjaśnienia i propozycje jakie przedstawił podczas w/w
spotkania w Komendzie Głównej PSP wiceminister Maciej Wąsik, Zarząd Główny NSZZ
Pracowników Pożarnictwa podjął decyzję o sygnowaniu powyższego Porozumienia.
Szczegóły podpisanego porozumienia można znaleźć na stronie internetowej Związku.
• Kontynuacją tych działań było podpisanie w dniu 05 października 2021 roku Uzgodnienia
zasad rozdziału podwyżek uposażeń funkcjonariuszy PSP (patrz komunikat strona
internetowa). Dodatkowo w dniu 08 października 2021r. skierowano pismo do MSWiA
ws. podwyżek pracowników cywilnych PSP (…) Zarząd Główny NSZZ PP, wnosi o podjęcie
stosownych kroków mających na celu podwyżkę wynagrodzeń pracowników cywilnych
naszej formacji w 2022 roku w wysokości netto odpowiadającej wzrostowi uposażeń
funkcjonariuszy. W naszej ocenie zaproponowana przez stronę rządową podwyżka
wynagrodzeń dla pracowników cywilnych w kwocie 356,00 zł. brutto łącznie z nagrodą
roczną (w tym waloryzacja oraz środki z ustawy „modernizacyjnej”) są
niewystarczające.(…)
• Przedstawiono współpracę Komenda Główna PSP / Związki Zawodowe PSP
z omówieniem spotkań, wspólnych inicjatyw (apel o oddawanie osocza) i prac Zespołów
Komendanta Głównego (mundurowy – zakończył pracę, przegląd przepisów dotyczących
pełnienia służby przez strażaków oraz w sprawie opracowania projektu rozwiązań
w zakresie kwalifikacji i uposażenia strażaków – aktualnie trwają prace).
• Omówiono zakres wspólnych wystąpień i działań związków zawodowych PSP w tym
m.in.: Stanowisko w/s art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym; wystąpienie Premier
dotyczące ustanowienia nowego programu rozwoju dla służb mundurowych oraz
spotkania z Błażejem Spychalskim – Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
w sprawie poparcie związków zawodowych działających w PSP dla projektu Ustawy
o rozwoju służb mundurowych, której założenia procedowane są obecnie (szczegóły patrz
strona internetowa).
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
przypomniano założenia programu i warunków ubezpieczenia - STRAŻAK 5.0 + podpisanie aneksów
w zakresie nowego Programu dla Emerytów.
Szczegółowe dane dotyczące działalności związku zostały zawarte w Sprawozdaniu oraz
Kalendarium stanowiącym ujęcie chronologiczne działań naszej organizacji. Treść wniosków oraz
podjętych uchwał i stanowisk będzie podstawą dalszych działań oraz wystąpień Związku w ramach
realizacji ustaleń w/w Konferencji, (min. propozycja finansowania opłat dla studentów studiów
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niestacjonarnych I stopnia dla strażaków w służbie stałej w SGSP przez Komendy
Powiatowe/Miejskie).
Podczas drugiego dnia Konferencji odbyła się długo oczekiwana Uroczystość Obchodów XXX lat
powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa. Niestety
historycznie już po raz kolejny, zewnętrzne niezależne od nas warunki zmusiły nas do przełożenia tej
uroczystości (pierwszy raz fala powodziowa w 2010 roku i obecnie fala epidemiczna 2020 roku).
Biorąc pod uwagę aktualne obostrzenia i ograniczenia sytuacji epidemicznej (wzrastającą
liczbą zakażeń COVID-19 + zgłaszane przypadki kwarantanny wśród delegatów) podjęto decyzję
o ograniczeniu uroczystości do minimum (wyróżnienia i odznaczenia instytucjonalne), zapewniającego
przybyłym gościom i uczestnikom komfort i bezpieczeństwo. Mam nadzieję że wspólne i bezpieczne
świętowanie oraz celebrowanie naszej rocznicy wynagrodziło wszelkie wprowadzone ograniczenia.
Wszystkie indywidualne wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystości strażackich lub
związkowych w najbliższym okresie. Przegląd przebiegu uroczystości można obejrzeć na załączonej
galerii.

Szczególne podziękowanie za wsparcie, dyscyplinę i zrozumienie dla tej szczególnej formy obrad
Konferencji i Jubileuszu 30 lecia. Kolejny rok uczy nas iż możemy być pewni że już nic nie będzie takie
samo… życzę wszystkim abyśmy już w przyszłym roku mogli spotkać się bez takich ograniczeń i przeszkód
w pełnym zdrowiu. W poczuciu wzajemnej odpowiedzialności i bezpieczeństwa apelujemy o konsultację
z lekarzem, jeżeli występują u Państwa jakiekolwiek niepokojące objawy chorobowe, prosimy wszystkich
o zachowanie czujności i życzymy zdrowia w tych trudnych czasach.
Przewodniczący ZG NSZZ PP
/ - / Krzysztof Hetman

