Mazowiecka Międzyregionalna Sekcja Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”
przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
00-622 Warszawa ul. Polna 1

Warszawa, dnia 13 września 2018 r.
RSP 21/09/2018

INFORMACJA ZE SPOTKANIA Z PRZEDSTWICIELEM MINISTERSTWA SPRAW
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

W dniu 12 września 2018 roku w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ
w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Regionalnych/Międzyregionalnych
Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ z Pełnomocnikiem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji do spraw związków zawodowych Panem Edwardem
Zarembą.
Spotkanie zorganizował Przewodniczący Sekretariatu Służb Publicznych Jerzy
Wielgus.
Spotkanie dotyczyło omówienia bieżącej sytuacji w województwach w kontekście
ogłaszanych akcji protestacyjnych i realizacji stawianych postulatów.
Jerzy Wielgus omówił działania prowadzone w imieniu strażaków.
1. Poinformował o opinii Prezydium Komisji Krajowej w sprawie zmiany ustawy
modernizacyjnej, która została sporządzona na postawie opinii dwóch sekcji
międzyregionalnych (podlaskiej i mazowieckiej).
2. Omówił posiedzenie Komisji Krajowej z dnia 29 sierpnia br. z udziałem Minister
Elżbiety Rafalskiej w sprawie między innymi podwyżek w sferze budżetowej.
3. Omówiono sprawę KP PSP Kędzierzyn Koźle, gdzie występuję konflikt
komendanta z Organizacją Związkową działającą w tej komendzie. Jerzy Wielgus
poinformował że przekazał stosowne dokumenty Panu Komendantowi
Głównemu PSP.

4. Omówiono wstępną propozycję rozdziału środków z Ustawy modernizacyjnej na
podwyżki w roku 2019. Komendant Główny zaproponował aby z
przyszłorocznej transzy kwota 250 zł trafiła w stały element uposażenia, a
pozostałe środki m.in. na dodatek wielkomiejski. Poinformowano, iż zgodnie z
sugestiami związkowców z NSZZ Solidarność, które wyrazili na spotkaniu w dniu
10 sierpnia br., Komendantowi Głównemu PSP przekazano informację ,że nasz
związek sceptycznie odnosi się do propozycji wprowadzenia dodatku
wielkomiejskiego w PSP.
5. Omówiono zasady opiniowania nowego przepisu kwalifikacyjnego. Jerzy Wielgus
poinformował, że na ścieżkę legislacyjną nie trafił projekt w tej sprawie i zwrócił
się do Komendanta Głównego PSP z wnioskiem o przesłanie ostatecznej wersji
tego przepisu w celu przeprowadzenia procesu opiniowania z Sekcjami
Regionalnymi/Międzyregionalnymi. Poinformował również, że otrzymał
informację, iż w tej sprawie KG powołał zespół roboczy jednak Krajowa Sekcja
Pożarnictwa nie delegowała nikogo do prac w tym zespole i w związku z tym
musi zostać przeprowadzony proces opiniowania z poszczególnymi Sekcjami
Regionalnymi/Międzyregionalnymi.
6. Omówiono możliwości pomocy strażakowi z KP PSP Stargard choremu na
białaczkę.
7. Omówiono procedurę tworzenia nowej krajowej sekcji branżowej pożarnictwa w
kontekście uchwał poszczególnych Sekcji Regionalnych/Międzyregionalnych o
akcesie przynależności. Jerzy Wielgus poinformował iż Uchwały powinny
wskazywać konkretną strukturę do której dana Sekcja wyraża akces
przystąpienia. Poinformował również że do KK wpłynął wniosek 5 Sekcji
Regionalnych/Międzyregionalnych o rejestrację nowej krajowej struktury
branżowej pożarnictwa.
W drugiej części zebrania odbyło się spotkanie z pełnomocnikiem Ministra Spraw
Wewnętrznych w Administracji do spraw związków zawodowych Panem Edwardem
Zarembą. Tematem tej części spotkania było omówienie sytuacji w Sekcjach w
kontekście działań protestacyjnych. Przybyli przedstawiciele Sekcji
Regionalnych/Międzyregionalnych przedstawili ogólną sytuację.
Pan Edward Zaremba poinformował, że MSWiA przygotowuje ostateczną treść
porozumienia, które zostanie przedłożone związkom zawodowym działającymi w
MSWiA do zaakceptowania. Proponowany termin spotkania w tej sprawie to wtorek 18

września 2018 roku. Z informacji przekazanych przez Pana Edwarda Zarembę wynika, iż
w porozumieniu zostaną uwzględnione postulaty zgłaszane przez związkowców z Sekcji
Regionalnych/Międzyregionalnych, które ogłosiły akcje protestacyjne na swoim terenie.
Poproszono również o wstrzymanie dalszych działań protestacyjnych do czasu
oficjalnego ogłoszenia treści porozumienia.
Jest to niewątpliwie przełom w negocjacjach z MSWiA, który naszym zdaniem
wynika z jasnych i stanowczych działań Sekcji Regionalnych/Międzyregionalnych, które
ogłosiły działania protestacyjne określając swoje postulaty.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele województw: podlaskiego, lubuskiego,
lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego.
Mazowiecką Sekcję Międzyregionalną reprezentowali Bartłomiej Mickiewicz oraz
Sebastian Jarych.

