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 ZKP – 1603/40/19   Warszawa, dnia 4 listopada 2019r. 
 

 

Pan 

Krzysztof  Kozłowski 

Sekretarz Stanu  

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

i Administracji 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

W odpowiedzi na pismo DP-WL-0231-29/2019/DW z dnia 24.09.2019 r., dotyczące 

stanowiska Związku Zawodowego Strażaków „Florian” w sprawie projektu rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków 

bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej, otrzymane w dniu 

16 października 2019 r. informujemy, iż procedowany projekt z dnia 12 września 2019 r. 

(numer w wykazie prac legislacyjnych MSWiA: 516) będący w istocie wynikiem projektu 

procedowanego wcześniej na szczeblu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej nie 

może uzyskać naszej pozytywnej opinii. Chcemy jednocześnie zaznaczyć, że ZZS „Florian” 

zauważa potrzebę wprowadzenia istotnych zmian do obecnie obowiązującego rozporządzenia 

z 2008 r. i w tym zakresie proponowany kierunek zmian legislacyjnych jest słuszny, niemniej 

jednak muszą być to zmiany poprawiające obecny stan prawny, a w szczególności zmiany 

dopracowane w każdym elemencie i aspekcie.  

Zarząd Krajowy ZZS „Florian” już na etapie prac na szczeblu Komendy Głównej PSP 

wniósł do pierwotnego projektu rozporządzenia wiele bardzo istotnych uwag zgłaszanych 

przez struktury związku zawodowego, w tym zarządy wojewódzkie związku i negatywnie 

zaopiniował przesłany przez KG PSP w dniu 18 lutego 2019 r. projekt rozporządzenia 

Krzysztof Oleksak                                                     
Przewodniczący Zarządu Krajowego 

Członek Prezydium OPZZ 
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Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy strażaków Państwowej Straży Pożarnej (pismo ZKP – 

1604/11/19 z dnia 28 lutego 2019 r. opinia dostępna na stronie www.zzsflorian.pl/pisma-

wystapienia-opinie). Niestety merytoryczne uwagi i zastrzeżenia zgłoszone przez ZK ZZS 

„Florian” nie uzyskały akceptacji kierownictwa służbowego PSP, poza jednym wyjątkiem. 

Projekt rozporządzenia pomimo poważnych zastrzeżeń zgłaszanych przez nasz związek został 

przez KG PSP przekazany do MSWiA w celu dalszego procedowania.   

Zgłaszane przez nas zastrzeżenia dotyczyły zarówno regulacji ogólnych jak 

i szczegółowych. W opinii Zarządu Krajowego ZZS „Florian” aby tak ważny akt prawny -

projekt oczekiwanego w środowisku rozporządzenia w  w sprawie szczegółowych warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy strażaków PSP spełniał swoje założenia i odpowiadał 

oczekiwaniom środowiska pożarniczego wymaga przepracowania od podstaw najlepiej 

z udziałem strony społecznej. 

 

Z poważaniem 

 

 

 
 

 

Otrzymują; 

1. adresat 

2. a/a 

 


