
Związek  Zawodowy  Strażaków
„FLORIAN” Zarząd  Krajowy

ul. Podchorążych 38; 00-463 WARSZAWA
tel. (0-22) 523-31-00; fax (0-22) 523-31-01; e-mail zk@zzsflorian.pl

KRS 0000172302     REGON  010232398    NIP 536-11-07-093
ZKP-1603/24/20     Warszawa, dnia  23 października 2020 roku

Pan
nadbryg. Andrzej Bartkowiak
Komendant Główny 
Państwowej Straży Pożarnej
Szef Obrony Cywilnej Kraju

w/m
 

Szanowny Panie Komendancie, 

Zarząd  Krajowy  Związku  Zawodowego  Strażaków  „Florian”  w  związku  z  licznie

docierającymi  informacjami  zwraca  się  z  uprzejmą  prośbą  aby  w  ramach  ewentualnych

decyzji  dotyczących  kierowania  -  delegowania  strażaków PSP z kwalifikacjami  ratownika

medycznego do działań mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, w tym

do wsparcia szpitali polowych byli uwzględniani wyłącznie strażacy, którzy wyrazili na to

pisemną zgodę. 

Mając na uwadze powagę sytuacji, ale i dostrzegalną, najprawdopodobniej wynikającą

z  presji  czasu  skłonnością  przełożonych niższych  szczebli  do  różnej  interpretacji  poleceń

i nadużywania rozkazodawczej struktury naszej formacji zauważamy potrzebę objęcia przez

Pana Komendanta tej kwestii wnikliwym nadzorem. Napływające sygnały wskazują na to, że

dla  strażaków  istotne  jest,  aby  kierowanie,  delegowanie  szczególnie  do  pracy  poza  PSP,

w tym do jednostek Państwowego Ratownictwa Medycznego odbywało się z poszanowaniem

obowiązującego  prawa  na  wzór  zasad  regulowanych  obecnie  w  art.  37j,  37e  ustawy

o Państwowej Straży Pożarnej oraz zasad etyki zawodowej.

W  naszej  ocenie  w  obecnej  sytuacji  obok  bardzo  istotnego  celu  jakim  jest

przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii SARS-CoV-2, interesu służby, niezmiernie ważnym

jest interes poszczególnych funkcjonariuszy, których decyzja dotyczy. 

Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Strażaków „Florian” dostrzegając kryzysowy

charakter obecnej sytuacji związanej z epidemią SARS-CoV-2 ze zrozumieniem przyjmuje  

i  potrzebę  włączenia  się  naszej  formacji  w  działania  wspomagania  innych  podmiotów.

Jesteśmy przekonani, że strażacy PSP podobnie jak już to wielokrotnie wykazywali sprostają



podczas tych działań pokładanym oczekiwaniom, ale zauważamy w tym zakresie konieczność

bardzo  indywidualnego  podejścia.  Każdy  ze  strażaków  PSP  posiadających  uprawnienia

ratownika medycznego ma przecież inną sytuację zawodową zarówno w ramach Państwowej

Straży  Pożarnej  jak  i  np.  struktur  Państwowego  Ratownictwa  Medycznego,  rodzinną,

ekonomiczną,  społeczną,  która  winna  być  w  ramach  wypracowania  ostatecznej  decyzji

o oddelegowaniu uwzględniona na odpowiednim, niższym poziomie dowodzenia formacją

(kierowników jednostek organizacyjnych PSP). 

W naszej opinii bardzo ważną kwestią formalną samego oddelegowania strażaków do

działań  medycznych  jest  szczególna  dbałość  o  ustalenie  czytelnych  zasad  kierowania  -

oddelegowania, które powinny zawierać i gwarantować m.in.: jasne informacje o wysokości

wynagrodzenia/uposażenia,  określenie  zwierzchnictwa,  odpowiednie  zabezpieczenie

strażaków (w tym w środki ochrony indywidualnej oraz dostęp do opieki medycznej w razie

infekcji),  zapewnienie właściwych warunków socjalno – bytowych (bowiem strażacy będą

zmuszeni  do  odizolowania  się  od  dotychczasowego  otoczenia,  w  tym  rodzin),  wsparcia,

w tym opieki psychologicznej samych ratowników oraz członków ich rodzin, prawidłowego

rozliczenia czasu służby lub wykazania oddelegowania w prowadzonych ewidencjach czasu

służby.

Deklarujemy jednocześnie współpracę oraz wyrażam gotowość do spotkania z Panem

Komendantem  w celu  omówienia  szczegółów  możliwego  zaangażowania  Związku

w działania podejmowane w tym zakresie przez Kierownictwo KG PSP.

Z wyrazami szacunku

                                  Krzysztof OLEKSAK       
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