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Interpelacja poselska 

w sprawie braku środków finansowych na funkcjonowanie komend 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej w latach 2014 i 2015, zasilenia 

jednostek organizacyjnych PSP kwotą 8,25 mln zł w celu umożliwienia realizacji zmiany 

ustawy o PSP dotyczącej zasad naliczania wysługi lat służby, waloryzacji funduszu 

wynagrodzeń jednostek organizacyjnych PSP oraz podniesienia stawki rekompensaty 

za służbę strażaków w godzinach nadliczbowych  

 

Od siedmiu lat rząd PO – PSL nie waloryzował funduszu wynagrodzeń jednostek 

organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Wzrost uposażenia w październiku 2012 

roku o trzysta złotych na jednego zatrudnionego strażaka PSP spowodował dalsze 

wydrenowanie z funduszy wynagrodzeń jednostek organizacyjnych PSP z tytułu 

niezagwarantowania środków na pochodne od podstawowego wynagrodzenia, wobec  

czego Państwowa Straż Pożarna znalazła się w sytuacji, w której została ograniczona 

możliwość awansowania strażaków lub jest to awans tylko pozorny, za którym nie idzie 

należny wzrost uposażenia.    

  11 czerwca 2015 roku ukazały się Założenia Projektu Budżetu Państwa na rok 2016. 

W projekcie tym rząd PO – PSL zaplanował wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej 

na poziomie 100% 2015 roku, co oznacza brak podwyżek wynagrodzeń i pomimo 

że w drugim akapicie Założeń Projektu Budżetu Państwa wskazuje się, że dla grup 

pracowniczych, w których od 2010 roku dokonano zamrożenia wzrostu wynagrodzeń 

przeznacza się kwotę 2 mld złotych, to nie określono enumeratywnie, o które grupy  

 

 

 



 

pracownicze chodzi, a więc nie wskazano tu również funkcjonariuszy Państwowej Straży 

Pożarnej. 

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej  w całym kraju czekają na rzetelną informację 

ze strony rządu PO – PSL związaną ze wzrostem ich wynagrodzeń oraz zwiększeniem 

budżetów komend powiatowych i miejskich PSP. 

Rząd do tej pory nie przedstawił sposobu sfinansowania wzrostu kosztów z tytułu 

wysługi lat strażaków, którzy pełnią służbę dłużej niż 21 lat, a skutki wdrożenia zmiany  

ustawy o PSP w zakresie sposobu naliczania dodatku z tytułu wysługi lat służby to 8,25  

mln zł. Środki finansowe na ten cel komendy powiatowe/miejskie PSP muszą znaleźć we 

własnym zakresie, co jeżeli będzie możliwe, to głównie kosztem zatrudnienia 

i wynagrodzenia strażaków, a przecież to rząd PO – PSL powinien zapewnić pełne pokrycie 

kosztów wynikających z wprowadzanej przez siebie ustawy.  

Problemy będące skutkiem niewywiązania się rządu PO - PSL z wprowadzonej 

przez siebie zmiany ustawy o PSP ujawnią się w pełni w 2016 roku, ponieważ wtedy 

skumulują się tzw. skutki przechodzące.   

 Rząd nie dostrzegł również problemu niezrównoważonych budżetów komend 

powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej. W roku 2014 PSP została zasilona 

dodatkowo kwotą budżetową ok. 10 mln zł z przeznaczeniem dla najsłabszych finansowo 

komand powiatowych/miejskich PSP. Mimo to w 2014 roku z funduszu wynagrodzeń 

przesunięto na wydatki związane z utrzymaniem jednostek organizacyjnych PSP ponad 

7 mln zł. Ponadto oprócz 7,23 mln zł z wynagrodzeń i nagród strażaków przesunięto ponad 

20 mln zł na pokrycie zobowiązań wobec strażaków z tytułu świadczeń o charakterze 

socjalnym (fundusz mieszkaniowy, świadczenia zdrowotne, odprawy, inne zobowiązania). 

Powyższe okoliczności wskazują, że w bieżącym 2015 roku komendy 

powiatowe/miejskie PSP będą musiały wygospodarować co najmniej 45 mln zł z własnych  

budżetów, głównie poprzez uszczuplenie środków funduszu wynagrodzeń strażaków. 

Z tej kwoty blisko 18 mln zł będzie musiało zostać przeznaczonych na utrzymanie 

jednostek organizacyjnych PSP (koszty mediów, naprawy sprzętu i inne opłaty konieczne 

do utrzymania jednostek i używania sprzętu specjalistycznego).  

Przypominam również, że od 2013 roku strażacy PSP składają na ręce kolejnych 

ministrów właściwych do spraw wewnętrznych postulaty o waloryzację funduszu 

wynagrodzeń jednostek organizacyjnych PSP według indeksu stopy inflacji liczonej 

od 2008 roku oraz o podniesienie stawki rekompensaty za służbę w godzinach 

nadliczbowych z 60% stawki godzinowej do kwoty nie mniejszej niż 100% stawki  

 

 

 



 

godzinowej strażaka. 

Ze względu na zakres zadań, warunki uciążliwe i szkodliwe  

dla zdrowia w jakich realizowane są działania ratowniczo – gaśnicze, wymaganie 

od strażaków, aby wykonywali te zadania ponad normatyw określonego czasu służby 

należy uznać, że stosowana do tej pory rekompensata za realizowaną służbę w jej  

ponadnormatywnym czasie w wysokości jedynie 60% średniej stawki godzinowej nie jest  

sprawiedliwa.  

Konieczność waloryzacji funduszu wynagrodzeń wynika z potrzeby pokrywania  

kosztów stałych elementów uposażenia, które zgodnie z przepisami co roku automatycznie 

wzrastają (np. w związku z wysługą lat), a także w celu możliwości prowadzenia właściwej 

polityki kadrowej (awanse w stopniu lub na stanowisku). W chwili obecnej jednostki 

organizacyjne PSP znalazły się w sytuacji, w której awans strażaka w stopniu lub 

stanowisku nie niesie podwyżki uposażenia, ale zwiększając zakres i liczbę zadań 

do realizacji lub zakres odpowiedzialności. Komendanci powiatowi/miejscy PSP, aby nie 

wchodzić w spiralę zadłużenia, znacznie ograniczyli, a w niektórych komendach wręcz 

całkowicie wstrzymali, awanse strażaków. Brak waloryzacji funduszu wynagrodzeń 

w komendach powiatowych/miejskich PSP będzie skutkował koniecznością zablokowania 

przyjęć nowych strażaków do PSP na wakujące stanowiska lub nawet redukcję 

zatrudnienia, co godziłoby w jakość realizacji zadań przez strażaków, a w konsekwencji 

w bezpieczeństwo obywateli, czyli nas wszystkich. 

Zwracam uwagę, że bez dodatkowego wsparcia finansowego komend powiatowych 

i miejskich PSP ich bieżące funkcjonowanie w IV kwartale 2015 roku będzie się opierało 

na środkach, które powinny być przeznaczone na zatrudnienie i wynagrodzenie strażaków.  

Dla Państwowej Straży Pożarnej jako zawodowej, umundurowanej i wyposażonej 

w specjalistyczny sprzęt  formacji, przeznaczonej do walki z pożarami, klęskami  

żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami, która ma gwarantować bezpieczeństwo 

obywateli i ich majątku, a w której brakuje już teraz 2500 etatów do jej prawidłowego 

funkcjonowania, dalsza redukcja zatrudnienia, szczególnie w małych jednostkach 

ratowniczo – gaśniczych PSP, jest zagrożeniem dla sprawnego funkcjonowania systemu 

bezpieczeństwa państwa.    

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 

1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996 r. Nr 73, poz. 350, z późn. 

zm.), proszę o udzielenie szczegółowych odpowiedzi na następujące pytania: 

 

 

 

 



1. Dlaczego do tej pory rząd PO – PSL nie przedstawił sposobu sfinansowania kosztów 

wzrostu wysługi lat strażaków Państwowej Straży Pożarnej, wynikających 

z wprowadzanej przez siebie zmiany ustawy o PSP?  

2. Kiedy środki finansowe niezbędne do sfinansowania kosztów wzrostu wysługi lat 

dla strażaków zostaną przekazane do Państwowej Straży Pożarnej? 

3. Czy rząd PO – PSL ma świadomość, że skutkiem niewywiązania się z wprowadzonej 

przez siebie zmiany ustawy mogą być poważne problemy roku 2016, ponieważ 

wtedy wystąpią tzw. koszty przechodzące?   

4. Dlaczego w Założeniach Projektu Budżetu Państwa wskazuje się, że dla grup  

pracowniczych, w których od 2010 roku dokonano zamrożenia wzrostu 

wynagrodzeń przeznacza się kwotę 2 mld złotych, ale nie określono enumeratywnie, 

o które grupy pracownicze chodzi, a więc nie wskazano również strażaków 

Państwowej Straży Pożarnej? 

5. Czy rząd PO - PSL zapewnił na 2015 rok wystarczające środki finansowe 

przeznaczone na utrzymanie jednostek organizacyjnych PSP (koszt mediów,  

naprawy sprzętu i inne opłaty konieczne do utrzymania jednostek i używania 

sprzętu specjalistycznego)? Jeśli nie, to jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy? 

6. Dlaczego komendy powiatowe/miejskie PSP w 2015 roku oraz w latach 

poprzednich były i są zmuszone do przenoszenia środków finansowych 

z wynagrodzeń strażaków na utrzymanie jednostek organizacyjnych PSP (koszt 

mediów, naprawy sprzętu i inne opłaty konieczne do utrzymania jednostek 

i używania sprzętu specjalistycznego) ? Jaka to była kwota w 2014 roku? 

7. Kiedy rząd PO – PSL dokona waloryzacji funduszu wynagrodzeń jednostek 

organizacyjnych PSP według indeksu stopy inflacji liczonej od 2008 roku? 

8. Czy i kiedy rząd PO – PSL zamierza podnieść w Państwowej Straży Pożarnej 

wysokość rekompensaty za służbę w godzinach nadliczbowych z 60% stawki  

godzinowej do kwoty nie mniejszej niż 100% stawki godzinowej strażaka ? 

9. Co rząd PO – PSL zamierza zrobić w związku z brakiem wystarczających środków 

finansowych przekazywanych dla Państwowej Straży Pożarnej oraz faktem, 

że w chwili obecnej jednostki organizacyjne PSP znalazły się w sytuacji, w której 

awans strażaka w stopniu lub stanowisku nie niesie podwyżki uposażenia, 

zwiększając liczbę jego zadań do realizacji lub zakres odpowiedzialności? 

 

 

 



10. Czy Pani Premier ma świadomość, że brak waloryzacji funduszu wynagrodzeń 

w komendach powiatowych/miejskich PSP będzie skutkował koniecznością 

zamrożenia przyjęć nowych strażaków do PSP na wakujące stanowiska lub redukcję  

zatrudnienia, co godziłoby w prawidłową realizację zadań przez strażaków? Czy 

i jakie inicjatywy zamierza rząd podjąć, aby nie doszło do takiej sytuacji? 

11. Ile na dzień 1 lipca 2015 roku jest wakatów w Państwowej Straży Pożarnej? 

12. Ile wakatów było w Państwowej Straży Pożarnej w latach 2011 – 2014 (w podziale 

na poszczególne lata)? 

13. Czy bieżące funkcjonowanie komend powiatowych/miejskich PSP powinno opierać 

się na środkach, które są przeznaczone na zatrudnienie i wynagrodzenie strażaków 

PSP? 

14. Czy jest opracowana zasada przekazywania środków finansowych na rzecz Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych  w przypadku zwolnienia funkcjonariusza ze służby bez  

prawa do renty lub emerytury? Jeśli tak, to na czym ta zasada polega? Jeśli nie, 

to dlaczego jej nie ma? 

15. Czy rząd PO – PSL zaplanował podwyżki płac dla pracowników cywilnych 

zatrudnionych w Państwowej Straży Pożarnej? Jeśli tak, to kiedy i w jakiej 

wysokości będą one wdrażane ? 

16. Gdzie można zapoznać się z zapisami projektu ustawy modernizacyjnej, której 

wprowadzenie w życie zapowiadała od kilku miesięcy minister spraw 

wewnętrznych Pani Teresa Piotrowska informując strażaków PSP, że wraz z ustawą 

modernizacyjną nastąpi uregulowanie problemu wzrostu funduszu wynagrodzeń ? 

17. Czy w projekcie budżetu na 2016 rok znalazły się kwoty rewaloryzujące inflację 

funduszu wynagrodzeń w Państwowej Straży Pożarnej za lata 2008 – 2009? 

18. Czy w zapowiadanej przez Panią minister spraw wewnętrznych ustawie 

modernizacyjnej  znajdą się kwoty rewaloryzujące inflację funduszu wynagrodzeń 

za lata 2008 – 2009? Jeśli tak, to na jakiej zasadzie ta ustawa miałaby uwzględnić 

rewaloryzację inflacji funduszu wynagrodzeń  PSP i innych służb mundurowych  

podległych MSW za lata 2008 – 2009? 

19. Ile wakatów było w Policji, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu w latach 

2011 – 2014 oraz na dzień 1lipca 2015 roku? 

20. Ile kosztują wyborcze podróże Pani Premier odbywane na koszt podatnika ? 

Czy marnotrawienie w taki sposób środków publicznych nie jest naganne, 

 

 

 

 



w szczególności w kontekście niewywiązywania się rządu PO – PSL z zaległości 

finansowych wobec strażaków Państwowej Straży Pożarnej? 

21. Czy Pani Premier uznaje za przyzwoite pokazywanie się  w mediach na tle ciężko 

pracujących strażaków PSP, usuwających skutki wichur i dużych opadów deszczu,  

które w ostatnich dniach wystąpiły w naszym kraju, gdy tym strażakom Pani rząd 

nie zapewnił należnych i niezbędnych środków finansowych do realizacji ich zadań? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 21 lipca 2015 roku 
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