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W nawiązaniu do pisma znak: DP-WL-0231-154/2018/MZ z dnia 26 marca 

2019 r. (otrzymanego pocztą elektroniczną w dniu 28 marca 2019 r.) w sprawie 

zajęcia stanowiska w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie pełnienia służby przez 

strażaków Państwowej Straży Pożarnej, Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ 

„Solidarność”, opiniuje przedmiotowy projekt: 

 negatywnie w zakresie proponowanych zmian § 4 ust. 3 i § 16 ust. 7 

 pozytywnie w zakresie proponowanych zmian § 11 ust. 1 i § 16 ust. 1 

 

Uzasadnienie: 

Na wstępie należy zauważyć, iż przedmiotowy projekt Rozporządzenia został 

przekazany stronie społecznej po powołaniu przez Komendanta Głównego PSP 



zespołu do przeanalizowania stanu prawnego w zakresie powyższego przepisu. 

W naszym przekonaniu wskazane byłoby aby zmiany zostały poddane dyskusji przez 

powyższy zespół, a dopiero ewentualne wnioski ujęte w projekcie. 

Odnosząc się do zaproponowanych zmian w Rozporządzeniu zauważyć 

należy, iż: 

1. Propozycja zmiany § 4 ust. 3 umożliwiająca wprowadzenie innych godzin 

rozpoczęcia i zakończenia służby przez strażaków zdaniem KSP NSZZ 

„Solidarność” jest nie do przyjęcia. Wprowadzenie takiego rozwiązania 

może spowodować problemy z koordynacją służby i nadzorem nad 

realizacją obowiązków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych 

PSP. Obecne przepisy stanowią, iż „W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach kierownik jednostki organizacyjnej może, na niektórych 

stanowiskach służbowych, wprowadzić inne godziny rozpoczęcia 

i zakończenia służby”. Zdaniem KSP ten zapis jest wystarczający 

i umożliwia, w przypadkach uzasadnionych potrzebami służby, 

wprowadzać inne niż przyjęte w przepisach godziny służby strażaków. 

Zmiana przepisów w zaproponowanym zakresie może spowodować 

nadużywanie zmian godzin czasu służby wśród strażaków wprowadzając 

chaos w systemie pracy.  

Dodatkowo wprowadzenie powyższego zapisu mogło być spowodowane 

próbą usankcjonowania rozwiązań, które testowo wprowadzono na terenie 

kraju w pierwszej połowie roku 2018 tj. systemu dwuzmianowego dla 

dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych i ich zastępców. Nie 

usprawniło to w żaden sposób funkcjonowania jednostek, a wręcz zgodnie 

z opiniami otrzymanymi z kraju znacząco utrudniło służbę kierownictwa 

JRG.  

2. Propozycja zmiany § 16 ust. 7 tj. wprowadzenia zapisu mówiącego, iż 

strażakowi zadysponowanemu do działań w ramach „dysponowania do 

działań ratowniczych oraz do udziału w ćwiczeniach odwodów 

operacyjnych;” oraz  „delegowanie strażaka do pełnienia służby poza 

granicami państwa w grupie ratowniczej utworzonej do udziału w 



działaniach ratowniczych, akcji poszukiwawczo-ratowniczej lub akcji 

humanitarnej, a także w szkoleniu i ćwiczeniach ratowniczych” (§ 6 ust. 1 

pkt 3 i 6 ) do czasu służby nie będzie zaliczany czas od momentu 

zadysponowania do momentu powrotu. Ten zapis również jest dla Krajowej 

Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” nie do przyjęcia. Dobór kadry do 

uczestnictwa w modułach czy grupach specjalistycznych, gotowych do 

wyjazdu poza granice kraju lub do działań na poziomie strategicznym na 

terenie Polski jest rzeczą kluczową dla skuteczności działań. Jak pokazały 

działania funkcjonariuszy PSP w Szwecji jest to również istotne dla 

wizerunku formacji i Polski na arenie międzynarodowej. Państwowa Straż 

Pożarna od pewnego czasu boryka się z problemem doboru najlepszych 

fachowców do uczestnictwa w powyższych działaniach. Zaproponowane 

rozwiązanie może działać demotywująco. Dotychczasowe zapisy 

dotyczące rozliczania czasu służby gwarantowały strażakom biorącym 

udział w różnego rodzaju działaniach adekwatną do ich profesjonalizmu 

i zaangażowania rekompensatę. Dodatkowym argumentem jest fakt, 

iż w działaniach poza granicami Polski czy w specjalistycznych ćwiczeniach 

lub działaniach grup modułowych odwodów operacyjnych, ciężko jest 

jednoznacznie określić czas działań, szkoleń, przygotowań i odpoczynku. 

Poza bezpośrednimi działaniami ratowniczymi strażacy podczas tego typu 

wyjazdów realizują także działania związane z zabezpieczeniem całego 

zaplecza logistycznego. W ich trakcie strażak przez 24 godziny na dobę 

pozostaje w stałej podległości służbowej. Wyjazdy te wiążą się również 

z dużym stresem, rozłąką z rodziną czy przebywaniem  w warunkach 

polowych, co stanowi duże obciążenie dla ratowników. W związku 

z powyższym Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” 

rekomenduje pozostawienie zapisu w brzemieniu dotychczasowym.  

3. Odnosząc się do propozycji zmiany § 11 ust. 1 Krajowa Sekcja 

Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” uznaje zmianę za pozytywną. 

Wprowadzenie zmiany w zakresie wyznaczania soboty dniem służby 

funkcjonariuszom analogicznie jak pracownikom cywilnym odniesie 

właściwy skutek organizacyjny.  



4. W zakresie propozycji zmiany § 16 ust. 1 Krajowa Sekcja Pożarnictwa 

NSZZ „Solidarność” pozytywnie ocenia propozycję zmiany. Zauważyć 

należy, że regulacja ta wynika ze zmian przepisów dotyczących 

szkolnictwa wyższego oraz nowelizacji Ustawy o PSP.  Powyższa zmiana 

ma na tym etapie charakter porządkujący.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

- Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej 

 


