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Protokół z posiedzenia Senackiego Zespołu Strażaków 

 

 

Dnia 29 czerwca 2022 r. członkowie Senackiego Zespołu Strażaków gościli 
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadiera Andrzeja 
Bartkowiaka. Na wstępie Komendant Główny PSP zauważył, że sytuacja w Państwowej 
Straży Pożarnej (PSP) jak i Ochotniczych Strażach Pożarnych (OSP) przedstawia się dość 
dobrze. Nowym zadaniem, jakim dotychczas strażacy się nie zajmowali była ochrona 
ludności w czasach pandemii wirusa COVID-19. W czasie pandemii, Komendant Główny 
PSP nadzorował też zadania wynikające z Obrony Cywilnej, której był wówczas szefem. 
Członkowie PSP pomagali innym służbom, które działały na granicy polsko-białoruskiej  
w czasie wzmożonych prób nielegalnego przekraczania granicy. Komendant poinformował 
również uczestników posiedzenia, że PSP przekazała 360 wozów strażackich oraz setki ton 
sprzętu na Ukrainę. Nadbrygadier Bartkowiak przekazał uczestnikom posiedzenia informację  
o realizowanych zakupach znaczącej liczby nowych samochodów dla PSP. Komendant 
zapewnił zebranych, że nadal kontynuowana będzie praktyka przekazywania samochodów 
używanych do OSP, po otrzymaniu nowych samochodów przez PSP. 

Przewodniczący Zespołu senator Jan Hamerski dociekał, czy nie powinna zostać 
opracowana jedna specyfikacja np. na samochód ciężki, która dotyczyłaby wszystkich 
powiatowych jednostek OSP. Komendant PSP pozytywnie odniósł się do tej sprawy.  

Senator Józef Łyczak zwrócił uwagę uczestnikom posiedzenia na brak dofinasowania 
orkiestr strażackich. Komendant Bartkowiak przekazał, że w budżecie PSP nie ma 
odpowiedniego paragrafu, z którego można by dofinansować działalność orkiestr strażackich 
nadto w jednostkach na Warmii i Mazurach, które wizytował niedawno, występują duże braki 
w umundurowaniu. Komendant przekazał, że na zakup mundurów przeznaczyłby w pierwszej 
kolejności odpowiednie środki finansowe, a dopiero w dalszej kolejności - na orkiestrę 
strażacką.  

Senator Alicja Zając pytała o budowę remiz strażackich dla OSP. Komendant 
Bartkowiak poinformował uczestników posiedzenia, że sprawę budowy remiz powinna 
rozwiązać przygotowana ustawa o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej, gdyż 
przewidziano w niej 3 mld zł, które mogą zostać przeznaczone np. na zakup samochodów ale 
też i na budowę remiz. W dalszej części posiedzenia senatorowie w rozmowach 
indywidualnych omawiali regionalne problemy PSP jak i OSP.  

Na zakończenie posiedzenia przewodniczący zespołu senator Jan Hamerski 
zaproponował zaproszenie na kolejne posiedzenie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Macieja Wąsika, aby przestawił on główne założenia 
projektowanej ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej Przewodniczący 
zespołu zaproponował też zorganizowanie posiedzenia wyjazdowego do Szkoły Głównej 
Służby Pożarniczej w Warszawie.  
 
(P.B.) 


