08 kwietnia 2022 roku

KOMUNIKAT
Posiedzenie w trybie hybrydowym
W dniach 05-07 kwietnia 2022 roku w Mielnie, odbyło się wyjazdowe
Posiedzenie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
Pracowników Pożarnictwa. Pierwsze spotkanie/posiedzenie Zarządu Głównego po
dwuletnim okresie obowiązywania w Polsce obostrzeń epidemicznych - od
poniedziałku (28 marca 2022 r.) został zniesiony obowiązek noszenia maseczek.
Spotkanie rozpoczęto uczczeniem pamięci i pożegnaniem naszej Koleżanki śp. Joli
BARCZYK, wieloletniego Członka Zarządu Głównego oraz Wiceprzewodniczącej
Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa - Cześć Jej pamięci !!!
Rozpoczynając obrady przedyskutowano i omówiono:
•

•

kwestię wzrostu liczby nadgodzin wypracowywanych przez strażaków w związku
z działaniami na granicy, niesieniem pomocy humanitarnej oraz ruchem
migracyjnym związanym z wybuchem Wojny na Ukrainie (w tym zgłaszane
niedobory budżetowe i konieczność zapewnienia dodatkowych środków na
ponadnormatywny czas służby). Podjęto decyzję o ponowieniu wystąpienia/pisma
(ZG-I-34/21 z 08.10.2021r.) w zakresie wypracowania nowego schematu/zasad
podziału środków finansowych (w ramach poszczególnych województw)
przewidzianych na wypłatę rekompensaty za ponadnormatywny czas służby
strażaków.
omawiając aktualne działania i zaangażowanie naszej formacji związane
z aktualną sytuacją, ponownie podkreślono znaczenie ujednolicenia sposobu
ewidencjonowania i rozliczania czasu służby strażaków - w tym braku odpowiedzi
na pismo ZG-I-05/22 z 31.01.2022 r. dotyczącego wprowadzanego na terenie
poszczególnych województw sytemu pełnienia służby 24/24, w tym
obowiązujących zasad i prawidłowości jego wprowadzania + zasady prawidłowego
rozliczania harmonogramu czasu służby w systemie 24/24 (z uwzględnieniem
wyznaczania i rozliczania urlopów, nadgodzin i rekompensaty w tym systemie)
oraz kwestii funkcjonowania dyżurów domowych.

Aktualna sytuacja (kryzys migracyjny na granicy z Białorusią oraz Wojna na Ukrainie)
stawia przed nami a także przed naszą służbą nowe wyzwania. Szczególne słowa
uznania należą się wszystkim strażakom, którzy wobec tak niespotykanego
sprawdzianu stanęli na wysokości zadania, jako funkcjonariusze a przede wszystkim
jako ludzie.

Kontynuując poruszono kwestie sytuacji finansowej jednostek organizacyjnych
PSP a w szczególności:
•

•

•

zgłaszanych braków budżetowych oraz konieczności wskazania źródeł
budżetowych stanowiących zabezpieczenie wolnej kwoty 74,94 zł (średnio na
każdy etat miesięcznie na regulacje w innych składnikach uposażenia) dla
poszczególnych jednostki organizacyjnej PSP na podwyżki uposażeń
funkcjonariuszy oraz podwyższenia grup zaszeregowania stanowisk służbowych
grup 2 do 6 - rozdział tych środków dokonano na podstawie analizy budżetów
w poszczególnych województwach, informacja w tym zakresie (wraz
z niezbędnymi korektami) zostanie przedstawiona Komendantom podczas
najbliższej narady;
pracownicy cywilni j/w, dotyczący budżetów komend na wynagrodzenia i nagrody
pracowników cywilnych – zgłoszenia o braku pełnej kwoty na uzupełnienie
wynagrodzeń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (brakuje
środków na wzrost wysługi w związku z podwyżką minimalnego wynagrodzenia)
oraz informacja o braku odblokowania środków na fundusz nagród (zamrożony
w 2021r.) zarówno w KSC jak i pozostałych pracowników (temat zgłoszony
podczas spotkania z kierownictwem KG);
problem spłaszczenia uposażeń oraz niedoboru etatów w stosunku do nałożonych
i wykonywanych zadań w Komendach Miejskich/Powiatowych.

Zgodnie z informacją ze spotkaniu w dniu 07 kwietnia 2022 r., rozdział środków
finansowych na podwyżki uposażeń, w tym podział budżetu na przeszeregowania
stanowisk służbowych z grupy 2 do 3, z 3 do 4, z 4 do 5 oraz z 5 do 6. Komendant
Główny poinformował o zakończonym podziale budżetu w tym zakresie – środki
rozdzielono w taki sposób że do każdego trafi pełna kwota (625 zł/etat) przeznaczona
na ten cel. Przypominam że tak samo jak i w przypadku funkcjonariuszy tak
i w przypadku pracowników cywilnych obowiązuje Komendantów porozumienie
w zakresie uzgadniania i konsultacji podziału tych środków ze związkami
zawodowymi.
Dodatkowo zostały omówione bieżące działania Związku, w tym m.in. spotkanie
z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji (29.03.2022r.) oraz rozpoczęcie
prac legislacyjnych nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym… (tzw. art. 15a) – druk sejmowy nr 2108.

