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Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka 

Szanowny Panie Ministrze! 

W ostatnim czasie interweniowała u mnie grupa strażaków zakładowych straży pożarnych. Interwencja doty-

czyła zróżnicowania ich uprawnień emerytalnych i uprawnień strażaków Państwowej Straży Pożarnej. 

Zapisy ustawy o ochronie przeciwpożarowej wprowadzają odmienne uprawnienia emerytalne dla dwóch grup 

społeczno-zawodowych mających taki sam zakres obowiązków, tj. strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz 

strażaków zawodowych straży pożarnych. Generuje to tak kuriozalne sytuacje jak ta, którą przedstawił mi jeden 

z interweniujących strażaków. Otóż jego syn, który jest funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej, przejdzie 

na emeryturę kilka lat wcześniej niż jego ojciec zatrudniony w straży zakładowej, pomimo że obaj spełniają ten 

sam obowiązek i mają niemal identyczny zakres zadań. 

Strażacy zakładowi, pozostając zawodową, umundurowaną, wyposażoną w wysoce specjalistyczny sprzęt for-

macją strażacką przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami, 

nabywają uprawnienia emerytalne po przepracowaniu 35 lat. Mają też możliwość skorzystania z emerytury pomo-

stowej, co jednak stanowi dla nich duży cios ekonomiczny, zważywszy na średnią wysokość tego świadczenia. 

Zakres i cel działania strażaków PSP oraz strażaków zakładowych straży pożarnych jest identyczny. Ograni-

czony jest jedynie teren działania tych drugich do obszaru funkcjonowania danego zakładu. Jednakże niebezpie-

czeństwo, jakie wiąże się z wykonywaniem pracy strażaka, jest zawsze tak samo wysokie, niezależnie od miejsca 

prowadzenia akcji ratowniczej. 

Służby ratowniczo-gaśnicze działają na terenie wielu zakładów. Są to wysoko wyspecjalizowane formacje stra-

żackie przeznaczone do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. W celu 

prawidłowego wypełniania zadań polegających na zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa ratowni-

czego strażacy zakładowi muszą spełniać określone wymagania w zakresie kwalifikacji zawodowych, jak również 

predyspozycji fizycznych i psychicznych. Niepodważalny jest fakt, że z wiekiem coraz ciężej będzie im sprostać 

wysokim wymaganiom stawianym przez obowiązujące przepisy. 

Uważam, że jest to mocny argument za tym, by umożliwić im przechodzenie na wcześniejsze emerytury, tak 

jak ma to miejsce w przypadku strażaków PSP. W dotychczas prezentowanych stanowiskach resortu przeważa 

pogląd, że z uwagi na zróżnicowanie zakresu zadań realizowanych przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej 

i pracowników zakładowych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz zakresu ciążących na nich obowiązków 

ustawodawca odmiennie ukształtował uprawnienia tych osób. Niemniej w tym miejscu należy zadać ważne pyta-

nie: czy przedmiotowe zakresy zadań i obowiązków są aż tak różne w przypadku tych dwóch formacji? Analiza 

wskazuje, że zakresy te są tożsame i nie ma żadnego uzasadnienia dla różnicowania strażaków w zakresie naby-

wania przez nich uprawnień emerytalnych. Czy jest gwarancja, że 65-letni strażak zakładowy będzie bezpiecznie 

wykonywał swoje obowiązki, tak jak 45-letni strażak z PSP (takowy wiek u jednego i drugiego oznacza schyłek 

służby)? 

W toku analiz warunków demograficznych w Polsce i prognoz na najbliższe dziesięciolecia w tym przedmiocie 

oraz z uwagi na fakt ograniczonych możliwości finansowych budżetu państwa kwestia umożliwienia wcześniej-

szego nabycia uprawnień emerytalnych przez kolejną grupę zawodową nie jest być może tak oczywista i prosta. 

Uważam jednak, że właśnie teraz, w momencie realizowania dobrej zmiany, należałoby przemyśleć i urzeczywist-

nić zrównanie uprawnień emerytalnych strażaków, zważywszy że zakres ich obowiązków i obciążenia na nich 

spoczywające są identyczne. 

W związku z przedstawionym problemem zapytuję Pana Ministra. 

1. Jakie stanowisko w opisywanej sprawie prezentuje Pana resort? 

2. Czy uważa Pan za zasadne zrównanie uprawnień emerytalnych strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz 

strażaków zakładowych straży pożarnych oraz czy zamierza Pan podjąć inicjatywę ustawodawczą w tym zakresie? 

Zrównanie można też rozumieć jako zwiększenie liczby lat pracy strażaków PSP, co też jest postulatem obywateli, 

z którym wielokrotnie się spotkałem. 

Z poważaniem 

Andrzej Pająk 


