Fundusz pomocy poszkodowanym funkcjonariuszom i pracownikom PSP oraz członkom ich rodzin
Fundusz został utworzony w celu udzielania pomocy poszkodowanym funkcjonariuszom i pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom ich rodzin. Środki finansowe funduszu pochodzą z dywidend przekazanych przez ubezpieczycieli na podstawie umów zawartych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej, reprezentowanymi na podstawie udzielonych pełnomocnictw przez Komendanta Głównego PSP, a :
1) Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie, na grupowe ubezpieczenie emerytalne "Pogodna Jesień" i grupowe ubezpieczenie na życie typ "Życie" dla pracowników i funkcjonariuszy PSP,
2) Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Witosa 31, na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków lub śmierci pracowników i funkcjonariuszy PSP,
3) Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. I Inspektorat w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 48, na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracowników i funkcjonariuszy PSP, przy udziale ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej.
Do ubiegania się o pomoc finansową z funduszu uprawnieni są funkcjonariusze, pracownicy, emeryci i renciści PSP, którzy są objęci pakietem trzech ww. umów ubezpieczeń, przygotowanych i wdrożonych przez brokera ubezpieczeniowego - firmę MENTOR S.A.
Ochroną ubezpieczeniową w ramach tego pakietu umów objętych jest już ponad 50 % funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej
Osoby nie należące dotychczas do tego programu mogą zwracać się do osób prowadzących ubezpieczenia w swoich jednostkach organizacyjnych PSP, które dysponują deklaracjami przystąpienia do tych ubezpieczeń.
Funduszem pomocy zarządza, powołana na podstawie powyższych umów, komisja złożona z dwóch przedstawicieli Komendanta Głównego PSP, w tym jednego specjalisty do spraw finansowych i po jednym przedstawicielu ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej. W skład komisji wchodzą :
·	przedstawiciel Komendanta Głównego PSP 
·	przedstawiciel Komendanta Głównego PSP 
Członkowie Komisji:
·	przedstawiciel Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa 
·	przedstawiciel Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ "Solidarność"  
·	przedstawiciel Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków "Florian". 
Komisja zarządza funduszem zgodnie z "Regulaminem zasad funkcjonowania oraz warunków korzystania z funduszu przeznaczonego na pomoc dla poszkodowanych funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin". 
Osoby uprawnione do ubiegania się o pomoc finansową z funduszu mogą przesyłać udokumentowane wnioski, zgodnie z zasadami określonymi w ww. regulaminie, pod następujący adres : 

KOMISJA ZARZĄDZAJĄCA 
FUNDUSZEM POMOCY POSZKODOWANYM FUNKCJONARIUSZOM I PRACOWNIKOM PSP ORAZ CZŁONKOM ICH RODZIN 
00-914 Warszawa 74, ul. Podchorążych 38.


