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Warszawa, dnia 19 września 2018r

Pan
Gen. brygadier Leszek Suski
Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej
Szanowny Panie Komendancie,
W imieniu Zarządu Krajowego ZZS „Florian” pragnę niestety ponowny już raz wyrazić
głębokie zaniepokojenie podjęciem przez Pana Komendanta kolejnej inicjatywy naruszającej
obowiązujące zasady współdziałania z Zarządem Krajowym ZZS „Florian”, a nadto - co bardzo
istotne - powodującej poważne zaniepokojenie w naszej formacji.
Do Prezydium Zarządu Krajowego dotarły informacje, że w sierpniu br. przedłożył Pan
Komendant Panu Jarosławowi Zielińskiemu – Sekretarzowi Stanu w MSWiA projekt
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stanowisk służbowych
w jednostkach organizacyjnych PSP oraz jednocześnie skierował go Pan do Departamentu
Prawnego MSWiA.
Zobowiązany jestem przypomnieć, że w myśl obowiązujących przepisów i zasad
określonych m.in. w ustawie o związkach zawodowych, Statucie ZZS Florian (§ 9, § 10 Statutu),
a przede wszystkim szczegółowo określonych w Porozumieniu z dnia 29 grudnia 1997 r.
o zasadach współdziałania pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej
a Centralami Związków Zawodowych działających w strukturach PSP (m.in. art. 13
Porozumienia) był Pan Komendant w takim przypadku zobowiązany do przekazania tego
projektu Zarządowi Krajowemu ZZS „Florian” celem jego zaopiniowania.
Pominięcie centrali związku zawodowego tj. Zarządu Krajowego ZZS „Florian”, w takim
przypadku jest jaskrawym przykładem złamania obowiązującego powszechnie prawa oraz
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Porozumienia z dnia 29.12.1997 r., które było przez szereg lat fundamentem współpracy
pomiędzy urzędem Komendanta Głównego PSP a centralami związków zawodowych.
Informacja o braku skierowania do naszej centrali przedmiotowego projektu
rozporządzenia jest dla nas tym większym zaskoczeniem, ponieważ jak przypomnę osobiście
Pan taką wolę deklarował podczas naszego spotkania w dniu 27 grudnia 2017 roku, niestety
analogicznie jak w przypadku omówienia zasad rozdziału podwyżek uposażeń, które weszły od
maja bieżącego roku nie dotrzymał Pan własnych deklaracji.
Ponadto w dniu 26 czerwca 2018 r. Pana przedstawiciele reprezentujący urząd
Komendanta Głównego PSP w czasie posiedzenia Zarządu Krajowego złożyli publiczną
deklarację, że w przypadku procedowania przez KG PSP projektu rozporządzenia
kwalifikacyjnego będzie on skierowany do zaopiniowania. Nie powinno, więc dziwić, że brak
wywiązania się z takich publicznych deklaracji spowoduje podważenie autorytetu urzędu, który
Pan Komendant reprezentuje.
Z przykrością należy przyznać, że ani uregulowania prawne, ani zawarte i obowiązujące
porozumienie, ani Pana osobiste deklaracje czy też publiczne deklaracje Pana przedstawicieli nie
spowodowały, że strażacy mogą czuć się pewnie i stabilnie. Postępowanie Pana Komendanta
w tym kolejnym już przypadku utwierdza tylko powszechne już wrażenie, że ważne projekty
aktów wykonawczych do ustawy o PSP, w tym bezpośrednio wypływające na uposażenia
strażaków są przepychane po cichu, bez wymaganej transparentności oraz z pominięciem
stanowiska statutowych organów strony społecznej. Takiego typu działalność przyczynia się
niewątpliwie do podważania autorytetu organu Komendanta Głównego PSP wśród strażaków
oraz wzrostu napięcia i niepokoju w naszej formacji, a nade wszystko uniemożliwia nam
realizowanie naszych praw i obowiązków.
Skierowany przez Pana Komendanta projekt rozporządzenia kwalifikacyjnego nie był
i nie jest nam znany, dlatego też domagamy się przekazania tego projektu niezwłocznie
Zarządowi Krajowemu w celu zaopiniowania. Opiniowanie na tym etapie (wynikające
z zawartego porozumienia) w żadnym razie nie zastępuje opiniowania realizowanego na
podstawie art. 19 ustawy o związkach zawodowych w ramach rządowego procesu
legislacyjnego.
Z poważaniem
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Do wiadomości:
1) Pan Joachim Brudziński – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
2) Pan Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu MSWiA
3) Pan Edward Zaremba – Pełnomocnik MSWiA ds. współpracy ze związkami zawodowymi
4) Zarządy Wojewódzkie ZZS Florian - wszystkie
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