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00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38, tel./fax +48 22 523 31 02; +48 22 523 39 96 

Przewodniczący Sekcji Krajowej Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” 

 
Warszawa,  28 maja  2015 r. 

 
KOMUNIKAT PRASOWY nr 3/2015 

 
Rada Krajowej Sekcji Po żarnictwa NSZZ ”Solidarno ść” informuje,  

że wobec braku wiedzy dotycz ących działa ń ze strony Ministerstwa 
Spraw Wewn ętrznych, które potwierdziłyby ch ęć realizowania żądań 
naszego Zwi ązku, Rada postanowiła wznowi ć Akcj ę Protestacyjn ą 
Krajowej Sekcji Po żarnictwa NSZZ ”Solidarno ść” z dniem 
1 czerwca 2015 r. 
 
Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” przypomina, 
że od sierpnia 2013 r. składała na ręce kolejnych ministrów właściwych 
do spraw wewnętrznych postulaty i wnioski o: 
 

• Rewaloryzację funduszy wynagrodzeń jednostek organizacyjnych 
Państwowej Straży Pożarnej według indeksu stopy inflacji liczonej 
od 2008 roku; 

• Podniesienia stawki rekompensaty za służbę w godzinach 
nadliczbowych z 60% stawki godzinowej do kwoty nie mniejszej 
niż 100% stawki godzinowej strażaka.  

 
Konieczność rewaloryzacji funduszu wynagrodzeń wynika z potrzeby 
pokrywania kosztów stałych elementów uposażenia, które zgodnie  
z przepisami co roku automatycznie wzrastają (np. wysługa lat), a także w celu 
możliwości prowadzenia właściwej polityki kadrowej (awanse w stopniu 
lub stanowisku). W chwili obecnej  jednostki organizacyjne PSP doszły 
do sytuacji, w której awans w stopniu lub stanowisku nie niesie podwyżki 
uposażenia a zwiększa liczbę zadań lub zakres odpowiedzialności.  
 
Na postulaty te Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” nie otrzymała 
żadnej pisemnej odpowiedzi.  Nie przedstawiono również ani razu stanowiska 
Ministerstwa wobec składanych postulatów. 
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Od  2 grudnia 2014 r. (tj. od pierwszego spotkania z panią Teresą Piotrowską 
– Minister Spraw Wewnętrznych) do powyższych postulatów  dołączony został 
postulat zabezpieczenia przez budżet państwa kwoty 8.250.000 zł 
na planowaną zmianę sposobu naliczania wysługi lat służby dla strażaków  
z najdłuższym stażem służby (tj. powyżej 22 lat). 
 
Takie trzy podstawowe żądania znalazły się w PETYCJI do Marszałka Sejmu 
RP i Marszałka Senatu RP, które złożone zostały w dniu 18 grudnia 2014 r. 
po przeprowadzonej PIKIECIE STRAŻAKÓW PSP po Parlamentem RP 
w Warszawie. 
 

W dniu 10 lutego 2015 r. podczas spotkania z panią Teresą Piotrowską 
– Minister Spraw Wewnętrznych po raz ostatni zostały złożone m.in. powyższe 
trzy żądania z ostatecznym terminem oczekiwania na odpowiedź – 16 marca 
2015 r.  Niestety odpowiedź nie nastąpiła. 

W dniu  30 marca 2015 r. do  Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej 
Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” wyznaczone zostały cztery 
województwa: lubuskie, opolskie,  podkarpackie i zachodnio-pomorskie. 

W dniu 9 kwietnia br. odbyło się spotkanie Pani Minister ze Sztabem 
Protestacyjnym Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność”, 
na którym omówiono wszystkie żądania i do których odniosła się Pani Minister. 
Rozmowy pozwalały na wstrzymanie Akcji Protestacyjnej do czasu 
posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność”, 
która odbyła się 11 i 12 maja 2015 r. Niestety do tego czasu Rada Krajowej 
Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” nie otrzymała żadnej informacji 
o postępach w realizacji podstawowych żądań Związku. 

  
Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” jasno 

i stanowczo twierdzi, że: 
- bez dodatkowego wsparcia finansowego wielu komend powiatowych  
i miejskich ich funkcjonowanie w IV kwartale będzie się opierało na środkach, 
które powinny być przeznaczone na zatrudnienie i wynagradzanie strażaków. 
Według szacunków Związku już teraz kwota, która brakuje, to 12.000.000 zł; 
- wdrożenie zmiany ustawy o Państwowej Straży Pożarnej w zakresie sposobu 
naliczania dodatku z tytułu wysługi lat służby to kolejne 8.250.000 zł, 
które komendy muszą zabezpieczyć sobie same – oczywiście kosztem 
zatrudnienia i wynagradzania strażaków; 
- brak realizacji żądania rewaloryzacji funduszy wynagrodzeń za lata 2008-
2014 w komendach powiatowych i miejskich, będzie skutkowało koniecznością 
zamrażania przyjęć do Państwowej Straży Pożarnej lub redukcją zatrudnienia.  
Dla formacji, która ma zabezpieczać bezpieczeństwo obywateli i ich majątku,  
a w której brakuje już teraz 2.500 etatów do prawidłowego funkcjonowania, 
dalsza redukcja – szczególnie w małych jednostkach - jest katastrofą 
dla sprawnego funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa. 
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Wobec takiej oceny sytuacji Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ 
”Solidarność” postanowiła wznowić Ogólnopolską Akcję Protestacyjną 
Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” z dniem 1 czerwca 2015 r.   
Informujemy, że z tym dniem do Akcji Protestacyjnej przystępują następujące 
województwa: 
- dolnośląskie; 
- łódzkie; 
- wielkopolskie;  
 
 W związku z powyższą decyzją – zgodnie z postanowieniami Sztabu 
Protestacyjnego - w ww. województwach od godziny 12.00  jednostki 
organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej zostaną oflagowane 
oraz opatrzone napisami Akcja Protestacyjna.  
 
 
 

Przewodniczący 
Krajowej Sekcji Pożarnictwa 

NSZZ ”Solidarność” 
 /-/Robert Osmycki 
(tel.: 502 372 677) 

 
 


